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POVZETEK 

 

V specialistični nalogi predpostavljam, da proces likovnega izražanja vpliva na 

posameznika tako, da izboljšuje kakovost njegovega življenja. Pri izvajanju vsebin 

likovnega izražanja sem sledila modelu po imenu »Kreativno potovanje« (P. Luzzatto in B. 

Gabriel, 2000), ki je potekal deset tednov.  

 

V empiričnem delu naloge je predstavljena kvalitativna raziskava. V njo je bilo vključenih  

enajst oseb ženskega spola, med tridesetim in šestdesetim letom starosti. Vse udeleženke 

so bolnice s sladkorno boleznijo in povišano telesno težo in so obravnavane v ambulanti 

za sladkorno bolezen v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Cilj raziskave je bil 

ugotoviti, ali lahko sodelovanje udeleženk v programu likovnega izražanja prispeva 

k boljšemu obvladovanju življenja s sladkorno boleznijo in povišano težo oziroma ali 

lahko prispeva k izboljšanju kakovosti njihovega življenja.  

 

S kvalitativno analizo doživljanja udeleženk med programom likovnega izražanja in po 

njem sem dobila odgovore na naslednji dve raziskovalni vprašanji: kako se je skozi 

program spreminjalo doživljanje pri udeleženkah, kar sem ugotavljala z analizo zvočnih 

zapisov z delavnic, ter kako se je skozi program spreminjalo samoocenjevanje udeleženk, 

kar pa sem ugotavljala z analizo pisnih ocen programa likovnega ustvarjanja s strani 

udeleženk, zbirnika tabel daljic razpoloženja in zbirnika tabel zadovoljstva z izdelki za 

posamezne udeleženke. Kvalitativno analizo sem zaokrožila z analizo procesa 

spreminjanja naslednjih dimenzij: skupinske dinamike, kakovosti doživljanja udeleženk in 

značilnosti likovnega izraza skozi program desetih delavnic likovnega izražanja. Ugotovila 

sem, da je v procesu programa likovnega izražanja večina udeleženk sprejela novo 

kakovost doživljanja spontanosti, ki je lahko protiutež doživljanju vsakodnevnega stresa 

zaradi težav pri urejanju svoje sladkorne bolezni. Slednji uvid sta dve udeleženki tudi 

izrazili v končni oceni programa. 

 

Analiza raziskave je pokazala, da sta v skupini izstopali dve kategoriji doživljanja 

programa likovnega izražanja: doživljanje pozitivnega učinka druženja med udeleženkami 

ter doživljanje mentalne sprostitve. Iz analize rezultatov vizualno-analogne skale 

razpoloženja (daljice razpoloženja) je razvidno, da se je celotni skupini udeleženk med 



 

 

vsako delavnico bistveno izboljšalo razpoloženje. Analiza rezultatov ocen zadovoljstva s 

svojimi izdelki s strani udeleženk je pokazala, da je bila celotna skupina v povprečju 

zmerno zadovoljna s svojimi izdelki. 

 

Menim, da bodo rezultati raziskave pripomogli k nadaljnjemu nadgrajevanju vsebine 

programa likovnega izražanja za bolnike s telesno boleznijo. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: sladkorna bolezen, povišana telesna teža, kakovost življenja, 

doživljanje, likovno izražanje v skupini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the specialist assignment I present the assumption that the process of artistic expression 

influences an individual in a way that improves his or her quality of life. When 

implementing the contents of artistic expression I followed the model »creative journey« 

(P. Luzzato, B. Gabriel, 2000), which was carried out over a period of ten weeks.  

 

In the empirical part of the thesis a qualitative research is presented. The participants in 

this research were eleven women between thirty and sixty years of age. All the participants 

are patients suffering from diabetes and overweight. They are treated at the Diabetes 

infirmary at the Univerzitetni klinični center Ljubljana (University Medical Centre 

Ljubljana). The purpose of the research was to determine if participants’ cooperation in the 

program of artistic expression can contribute to an improved management of life with 

diabetes and overweight or in other words: if this program can contribute to an improved 

quality of their lives.  

 

With the help of qualitative analysis of the participants’ experience during and following 

the program of artistic expression I acquired the answers to the following two research 

questions: how has the experience of the participants changed during the course of the 

program; I determined that through the analysis of audio recordings from the workshops 

they attended. The second research question was related to the changes in self-evaluation 

of the participants through the course of the program, which was researched through the 

analysis of written evaluations of the program carried out by the participants, through 

mood scales and scales measuring participants’ satisfaction with the final products. The 

qualitative analysis was rounded up with the analysis of the process of changes in the 

following dimensions: group dynamics, quality of participants’ experience, characteristics 

of artistic expression through the program of ten workshops of artistic expressions. I came 

to the conclusion that during the course of the program the majority of the participants 

have adopted a new way of accepting the spontaneity, which can function as a balancing 

point for the everyday stress that they experience as a result of their disease. This same 

insight was presented also by two of the participants of the course in the final evaluation of 

the program.  

 



 

 

The analysis of the research has shown that two categories of experiencing the program of 

artistic expression especially stood out: the experience of positive feelings that was a result 

of the companionship between the participants and the experience of a mental relief. It can 

be observed from the analysis of the visual-analogue mood scale that all the participants of 

the workshops experienced a significant overall improvement in their mood. The analysis 

of the results of the satisfaction with their own products additionally showed that the 

participants were overall satisfied with their work.  

 

I believe that the results will bring a notable contribution to any further research related to 

improving and upgrading of the content of the program of artistic expressions for patients 

with a physical disease.  
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1.0 TEORETIČNI DEL 

1.1 Uvod 

Na podlagi strokovne literature bom v teoretičnem delu pričujočega dela najprej opredelila 

pojme zdravje, bolezen, sladkorna bolezen in povišana telesna teža. Naštete pojme bom 

v nadaljevanju povezala s kakovostjo življenja pri osebah, ki imajo sladkorno bolezen. 

Navedla bom nekaj razlag o ustvarjalnosti, s predpostavko, da je v posameznikovem življenju 

lahko del prostega časa namenjen ukvarjanju z ustvarjalnostjo. Nadalje bom izpostavila pojem 

doživljanje, ki je stalni spremljevalec zavednega in nezavednega dogajanja v življenju 

posameznika. V tretjem sklopu pa bom opredelila pomoč z umetnostjo in likovno izražanje. 

Podrobneje bom predstavila model za likovno izražanje, imenovan »Kreativno potovanje« 

(Luzzatto in Gabriel, 2000).  

1.2 Zdravje, bolezen, stres 

1.2.1 Opredelitev zdravja 

Leta 1948 je Svetovna zdravstvena organizacija opredelila zdravje z novega vidika in pri tem 

poudarila, da zdravje ne pomeni le odsotnost bolezni, temveč tudi prisotnost fizičnega, 

psihičnega in socialnega blagostanja (Rubin in Peyrot, 1999).  

 

Zdravje je dinamično stanje blaginje in je označeno s psihičnim, fizičnim in socialnim 

potencialom, ki izpolnjuje zahteve življenja, ki so odvisne od starosti, kulture in osebne 

odgovornosti posameznika. V kolikor potencial tem potrebam ne ustreza, takšno stanje 

imenujemo bolezen. Celotni potencial posameznika je razdeljen na tistega, ki nam je biološko 

dan že ob rojstvu, in tistega, ki ga v življenju kot osebnost pridobimo. Razmerje med obema 

potencialoma se spreminja tekom življenja posameznika, zato je pomembno, da koncept 

zdravja vključuje tako preteklost kot prihodnost. Celoten človeški potencial je torej odvisen 

od dveh delnih potencialov, ki ju je treba obravnavati ločeno.  

 

Potencial, ki nam je biološko dan, je najvišji ob rojstvu posameznika, s starostjo pa postopno 

upada. Kot primer; prehladno obolenje biološki potencial zniža za nekaj dni, vendar se 

praviloma biološki potencial zatem povrne nazaj z izgubami, ki so zanemarljive. Ko pa pride 

do hujše bolezni, so izgube biološkega potenciala opazne. Osebe, ki imajo sladkorno bolezen 
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tipa 1, morajo tekom življenja vseskozi preprečevati, da ne pride do hipoglikemije; 

s preprečevanjem namreč zaščitijo svoj biološko dani delni potencial. 

Delni potencial, ki ga v življenju pridobimo, vsebuje vsak potencial, ki ga kot osebnost vsak 

posameznik lahko pridobi; to so na primer pridobljena imunska odpornost, telesne 

sposobnosti, socialne, psihološke in duhovne veščine. Slednji potencial je ob rojstvu zelo 

majhen in vedno hitreje narašča med obdobjem otroštva in adolescence. Poznano je, da človek 

večino fizičnih sposobnosti, socialnih spretnosti, psihološkega razvoja in podobno pridobi 

v zgodnjih obdobjih svojega življenja in da se takrat tudi večino nauči. Seveda se lahko delno 

pridobljeni potencial tudi zniža, če posameznik že pridobljene lastnosti zanemari; na primer 

doživlja konflikte in strese, je socialno prikrajšan oziroma pridobi lastnosti, ki mu škodujejo, 

kar se lahko zgodi, ko, na primer, začne uživati alkohol ali prepovedane droge.  

Zahteve življenja, ki jih je potrebno upoštevati, predstavljajo tretji kriterij pojma zdravja. 

Dejavniki, ki te zahteve določajo, se spreminjajo skozi življenje posameznika. Človek osebno 

odgovornost za soočanje s temi dejavniki lahko sprejme v zreli dobi življenja.  

Glede na navedeno je empirično mogoče posameznika proglasiti za zdravega ali nezdravega 

in tako prenesti tudi nekaj odgovornosti za zdravje na samega posameznika (Bircher, 2005). 

 

1.2.2 Sladkorna bolezen in povišana telesna teža 

Sladkorna bolezen je hudo razširjena kronična bolezen, ki jo ima pet do deset odstotkov 

prebivalstva, in sicer v vseh oblikah. Število sladkornih bolnikov zelo hitro narašča, tudi 

pri nas v Sloveniji. Sladkorna bolezen zajema več presnovnih bolezni, njihova skupna 

značilnost pa je zvečanje koncentracije sladkorja v krvi. Bolezen nastane zaradi 

pomanjkljivega izločanja hormona inzulina ali njegovega okrnjenega delovanja ali obojega 

skupaj. Posledica tega je motena presnova ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Osnovni 

obliki sladkorne bolezni sta sladkorna bolezen tipa 1 in tipa 2. Sladkorna bolezen tipa 1 se 

pojavlja predvsem v mladosti in jo je na splošno manj kot sladkorne bolezni tipa 2. Sladkorna 

bolezen tipa 2 poteka počasi in se začne pojavljati po štiridesetem letu starosti, največ pa je 

odkrite po petdesetem letu. Na splošno je glede na spol med sladkornimi bolniki nekoliko več 

oseb ženskega spola, v mlajših starostnih skupinah pa prevladujejo moški (Koselj, 2006). 
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Kot samostojno bolezen je debelost Svetovna zdravstvena organizacija razglasila že leta 1997. 

Tako v svetu kot pri nas pa bolezen strmo narašča. V laični in strokovni javnosti je kot 

bolezen podcenjena in je v glavnem prepoznavna le kot neugodna podlaga za zdravstveno 

stanje posameznika ter neugodna osebna estetska izbira. V zadnjem desetletju so prizadevanja 

usmerjena v razumevanje te bolezni in tudi načinov za njeno odpravo, posebej zaradi 

spoznanj, da so tudi v težave s preveliko težo vpletene specifične oblike motnje hranjenja. 

Uspeh pri zdravljenju bolezni je odvisen od motivacije posameznika, smeri motivacije, 

subjektivnega doživetja napornosti procesa z oceno koristnosti prizadevanj in razumevanja 

razlogov za pojav debelosti (Amon, 2014).  

 

Debelost je bolezen, ki je posledica prevelike količine maščobnega tkiva v telesu. Bolezen je 

kompleksna, mnogovrstna in kronična ter nastane kot združenje socialnih, vedenjskih, 

kulturnih, fizioloških, metabolnih in genskih dejavnikov. Debelost določamo z indeksom 

telesne mase.  Človek je debel, če ima indeks telesne mase nad 30 kg/m, stanje med 25 in 27 

oziroma 30 kg/m pa imenujemo čezmerna telesna teža. Velikokrat se debelosti pridružijo tudi 

druge bolezni. 70 do 80 procentov pojava sladkorne bolezni tipa 2 se pripisuje debelosti in 

čezmerni telesni teži. Na tveganje za pojav sladkorne bolezni tipa 2 pomembno vplivamo 

z zmanjšanjem telesne teže. Zaradi zmanjšanja telesne teže se namreč pri bolnikih s sladkorno 

boleznijo tipa 2 znižajo krvni tlak, ravni trigliceridov, holesterol in tudi sladkor v krvi 

(Zaletelj Vrtovec, 2006). 

 

1.2.3 Stres in sladkorna bolezen 

Stres je odziv telesa na nek zunanji ali notranji vpliv, ob katerem se telo začne vesti, kot bi 

bilo napadeno. Ob pojavu stresa se telo pripravi na akcijo. Pri tem gre za splet telesnih, 

duševnih in čustvenih odzivov, ki so posledica pritiskov, zaskrbljenosti in strahu. Psihologi 

stres opredeljujejo kot nespecifičen odgovor organizma na spremembe v telesu in okolju 

(Enova, 2006).  

 

Vsi bolj ali manj vsakodnevno občutimo stresne učinke. Reakcija beg/borba je večinoma 

avtomatična in nagonska, lahko pa je odločitev, da se umaknemo, tudi premišljena. Navedeni 

reakciji določata, koliko nas bodo pritiski obremenjevali in na koncu izčrpali. Obseg in 

dolgotrajnost stresa sta odvisna tudi od nas samih. Pri tem je pomembno, koliko smo se 

pripravljeni z nastalimi situacijami in stiskami soočiti in se z njimi tudi spoprijeti. Kadar je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

12 

 

posameznik v eni od svojih psihosocialnih potreb dalj časa nezadovoljen in ni opaziti, da bi 

svoje težnje lahko v kratkem času uresničil, začnemo razmišljati o psihičnem stresu. 

Do takšnega stanja pride zaradi določenih ovir, ki so lahko zunanje ali pa notranje blokade. 

Hujšo posledico za osebo pomeni dolgotrajni stres kot pa kratkotrajni akutni stres. Kot 

dolgotrajni stres pojmujemo stalne, drobne stiske in konflikte, ki trajajo in jim ni možno 

predvideti konca (Rakovec-Felser, 2002). 

 

Kronična oblika stresa, kot dolgotrajna oblika izpostavljenosti stresu, odločilno vpliva 

na urejenost sladkorne bolezni. 

 

Izvori  kroničnega stresa so: 

– spremembe načina življenja (npr. kronična bolezen), kar povzroča negotovost in 

tesnobnost; 

– slabi odnosi doma in/ali na delovnem mestu; 

– negativna samopodoba in pomanjkanje spodbud in nadzora; 

– prizadeta čustva zaradi hrupa, vročine, mraza ali vlage; 

– pritiski skupine ali gneča; 

– pomanjkanje spodbud zaradi izoliranosti, zdolgočasenosti ali enoličnega dela. 

 

Način življenja v razvitem in razvijajočem svetu je stresen, saj je treba uskladiti službo, 

družinsko življenje  in  druge zahteve, ki se pojavijo v življenju posameznika. V kolikor pa se 

takšnemu načinu življenju pridruži še sladkorna bolezen, postane celoten način življenja še 

dodatno stresen. Ko posameznik izve, da ima diagnozo sladkorna bolezen, doživi šok in takrat 

je zagotovo v stresu. Bolnik kasneje, poleg tega, da ga skrbi zaradi posledic kronične bolezni, 

doživi še nove zahteve. Te zahteve so: spremembe življenjskega sloga ter prehranjevalnih 

navad, redna samokontrola krvnega sladkorja, redno jemanje zdravil in/ali vbrizgavanje 

inzulina. Zdravljenje sladkorne bolezni velikokrat ne more učinkovito potekati zaradi slabega 

prepoznavanja ter sprejemanja in uresničevanja potrebe po spremenjenem načinu življenja. 

Poleg tega se bolnik lahko neustrezno sooča s čustvenimi in drugimi psihološkimi dejavniki, 

ki spremljajo sladkorno bolezen.   

 

Stres dodatno poslabšuje bolnikovo sposobnost spoprijemanja z boleznijo in tako znižuje 

kakovost življenja (Enova, 2006).  
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1.2.4 Kakovost  življenja in  sladkorna bolezen 

Kakovost življenja je slabo definiran pojem, saj kakovost življenja pomeni različne stvari  

različnim ljudem in ima različne pomene glede na to, na katerem področju se uporablja ta 

pojem. Na primer; na področju medicine se ukvarjajo samo z ocenjevanjem tistih vidikov 

kakovosti življenja, ki so zaradi bolezni ali zdravljenja bolezni prizadeti. To se lahko včasih 

razširi z vključitvijo indirektnih posledic bolezni, kot so na primer nezaposlenost in finančne 

težave. V smislu razlikovanja med pojmom »kakovost življenja« v širšem smislu in zahtevami 

klinične medicine in kliničnih raziskav se z namenom razjasnitve nejasnosti pogostokrat 

uporablja pojem »z zdravjem povezana kakovost življenja« (Fayers in Machin 2009).   

 

V raziskavah je kakovost življenja opredeljena na različne načine. Kakovost življenja se meri 

z različnimi človeškimi potrebami in se ne more meriti le z lastništvom materialnih sredstev 

in zadovoljevanjem materialnih potreb. Viri, kot so znanje, zdravje, zaposlitev ter 

zadovoljevanje nematerialnih potreb, kot so potrebe po varnosti, pripadnosti in 

samouresničevanju, so prav tako pomembni. Šved Allardt je v raziskovanje kakovosti 

življenja vpeljal kazalce zadovoljevanja potreb imeti, ljubiti in biti (Svetlik, 1996).  

 

M. Novak (1996) navaja, da so »objektivni« kazalci pri merjenju kakovosti življenja, 

s katerimi se merijo življenjski pogoji, poimenovani tudi »fizična« kakovost življenja, 

s »subjektivnimi« kazalci pa se merita osebna ocena ter vrednotenje teh pogojev ali 

»psihična« kakovost življenja. Med temeljne fizične človekove potrebe se na prvo mesto 

uvršča fizično zdravje. 

 

Kakovost življenja posameznih oseb se s pojavom kronične bolezni bolj ali manj spremeni. 

Med zdravstvenim osebjem prevladuje mnenje, da kakovostno življenje bolnika pomeni lahko 

že sam ugoden potek kronične bolezni na način, da ne prihaja pogosto do poslabšanj same 

bolezni. Slednja trditev pri posameznih boleznih drži, vendar je treba pri ocenjevanju 

bolnikovega življenja izhajati tudi iz bolnikovih stališč in stališč njegovih svojcev.  

 

Pri oceni  kakovosti življenja kroničnega bolnika je treba upoštevati osnovne kriterije: 

– telesno stanje in funkcije, 

– psihološko stanje in osebno počutje, 

– socialno aktivnost in družbene odnose, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

14 

 

– delovno sposobnost, 

– materialno stanje. 

 

Poleg navedenih kriterijev moramo upoštevati tudi druge. Pri mnogih kroničnih boleznih so 

izdelani lastni kriteriji, s katerimi se lahko v praksi preveri obseg in naravo obremenjenosti 

bolnikov z določeno boleznijo. Ocenjevanje kakovosti življenja bolnika s kronično boleznijo 

ima velik pomen, saj lahko z ugotavljanjem pomanjkanja kakovosti bivanja preverimo učinke 

zdravljenja in načrtujemo morebitne spremembe pri načinu obravnave bolnika. Ugotovimo 

lahko tudi, kakšna bremena prinaša določena vrsta kronične bolezni, in tudi kateri so skupni 

problemi bolnikov z določeno vrsto bolezni (Rakovec-Felser, 2002).  

 

Bolniki s sladkorno boleznijo imajo slabšo kakovost življenja v primerjavi z zdravimi ljudmi, 

vendar imajo obenem boljšo kakovost življenja kot bolniki, ki imajo po večini druge oblike 

hudih kroničnih bolezni. Zapleti sladkorne bolezni so najpomembnejši specifični bolezenski 

dejavniki kakovosti življenja. Študije kliničnih in izobraževalnih posegov kažejo, da se 

izboljšanje zdravstvenega stanja bolnikov in zaznana sposobnost posameznika, da nadzoruje 

svoje rezultate bolezni, udejanjita v boljši kakovosti življenja. Pri sladkorni bolezni lahko 

trdimo, da je boljši nadzor krvnega sladkorja povezan z boljšo kakovost življenja bolnika 

s sladkorno boleznijo. 

 

Ljudje s sladkorno boleznijo se pogosto počutijo obremenjene s svojo boleznijo in zahtevami 

pri vsakodnevni oskrbi. Te zahteve so bistvenega pomena. Bolniki se morajo ukvarjati s svojo 

sladkorno boleznijo ves dan in vsak dan, zaradi česar mnogo njihovih odločitev pogosto 

predstavlja napor približati se zdravemu presnovnemu stanju. Načini zdravljenja sladkorne 

bolezni, če vzamemo za primer zdravljenje z insulinom, lahko bistveno vplivajo na kakovost 

življenja bodisi pozitivno, in sicer z zmanjšanjem simptomov visokega krvnega sladkorja, ali 

negativno, in sicer s povečanjem simptomov nizkega krvnega sladkorja. Psihosocialni davek, 

ki ga zahteva življenje s sladkorno boleznijo, je pogosto težek. Ta davek namreč lahko 

pogosto vpliva na vodenja samooskrbe in ne nazadnje na dolgoročno urejenost krvnega 

sladkorja. Predstavlja pa tudi tveganje za razvoj dolgoročnih zapletov in nižanje kakovosti 

življenja (Rubin in Peyrot, 1999). 
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1.3 Pomen ustvarjalnosti za doživljanje kakovosti življenja  

1.3.1 Ustvarjalnost 

Beseda ustvarjalnost oziroma kreativnost izvira iz latinske besede creo in pomeni narediti. 

Ustvarjalnost je  oblikovanje nečesa novega, še nevidnega in nepoznanega ali malo poznanega 

(Pečjak, 2013).  

 

Kot navaja Pečjak (2013), imajo otroci prirojeno nagnjenost do radovednosti, vneti so za igro 

in so domišljijsko razgibana bitja. Vse navedeno so tudi pogoji za ustvarjalnost. Odraslim 

ljudem pogosto manjkajo te lastnosti, saj nekatere teorije navajajo, da le redki ljudje razvijajo 

ustvarjalnost in jo prenesejo tudi v zrela leta. Visoka ustvarjalnost je bila na primer 

prepoznavna pri slikarju Tizianu, ki je narisal nekaj svojih najboljših slik v 84. letu starosti. 

 

Vodopivec (20, 2014) navaja, da »vidi ustvarjalni proces v območju kulture in umetnosti kot 

nejasen splet zavednega in nezavednega, razumskega in čustvenega, objektivnega in 

subjektivnega, razložljivega in skrivnostnega«.  

 

Komelj (2014) piše o ustvarjalnosti kot o osnovnem principu človeškega bivanja, ki se kaže 

povsod, kjer naj bi nastalo kaj novega, vendar pa se najbolj jasno razkriva v umetnosti, zato 

lahko rečemo, da je umetnik sinonim za ustvarjalca.  

 

Umetnikov proces se dogaja predvsem v njegovi notranjosti, v mislih, k ustvarjanju pa ga 

vodi ideja, zamisel, ki jo uresniči v zunanji dejavnosti. Umetnikovo opazovanje je subjektivno 

in vanj so vključeni čustva, prepričanja in druge notranje vsebine. Umetnik je pri svojem delu 

sam in takrat uporablja tisto, kar v svojem okolju doživlja, vendar svoja realna opažanja 

pri upodabljanju lahko spreminja (Pečjak, 2006).  

 

Vsi se rodimo kot ustvarjalni posamezniki, kot odrasli pa potem s pomočjo razumevanja in 

osvajanja umetnosti zavestno negujemo svojo kreativno moč, ki se lahko kaže tudi v obliki 

simbolno osmišljenih podob. Ustvarjanje umetniškega dela je spontan kreativni proces, 

pri katerem lahko vodja likovne delavnice pripomore k temu, da se proces lahko premakne 

od besed k podobam, do občutij, telesne govorice ter vse do nadaljnjih spoznanj posameznika  

(Silverstone, 1997).  
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Po Butini je umetnost kompleksen pojem, ki nastaja iz čustvenih in razumskih osnov. Bistvo 

umetnikovega odziva ni v izdelku oz. likovni umetnini kot predmetu, ampak v ustvarjalnem 

procesu, v katerem je izdelek nastal. Končni rezultat ustvarjalnega procesa je specifično 

preoblikovanje stvarnosti, ki na takšen način dobi novo obliko bivanja. Pomen likovne 

umetnine kot snovnega predmeta je tedaj v tem, da je nosilec duhovnega sporočila umetnika, 

se pravi opredmeteno čustvo ali misel, ki je izraženo oz. izražena z možnostmi likovnih 

materialov (Butina, 1997). 

 

Ustvarjalna likovnost je opredeljena kot delo, kjer se uporabljajo različni likovni materiali: 

svinčnik, papir, črnilo, barve, kreda, oglje, barvni papirji, les, kovina, glina in drugo, skratka 

vse, s čimer se lahko ploskovno ali plastično izražamo (Vogelnik, 1996).    

 

Pri likovnem ustvarjanju gre za potešitev ustvarjalnega nemira oz. napetosti na likovni način 

in v tem smislu likovno delovanje pomeni tudi izpovedovanje posameznika, ki se pokaže 

v likovnem delu (Gorjup, 2007). 

1.3.2 Doživljanje 

Doživljanje najprej pomeni, da sta živo v moji zavesti neka določena vsebina in neko 

dogajanje. Obenem pa to pomeni tudi, da je živo kot nekaj samobitnega, samosvojega, ne le 

kot nekakšen predmet. Medtem ko nekaj doživljamo s to vsebino, v zavesti občujemo, zato je 

doživljanje dialog človeške zavesti s stvarnostjo. Ko nekaj doživljamo, to tudi pomeni, da 

v svoji zavesti prihajamo tej vsebini »do živega«. Doživljanje je tisto, do česar človek 

v življenju pride, česar je deležen, kar dojame celostno – posebej tudi s čustveno globino. 

Doživljanje je notranje, duhovno, celostno dogajanje, pri katerem je človek zavzet z vsemi 

svojimi izvirno človeškimi plastmi. Doživljanje ni nekaj, kar bi obstajalo kot vsebina ločeno 

od dogajanja v zavesti. Pri doživljanju gre torej za stik človekove zavesti z resničnostjo, gre 

za čustveno in razumsko dogajanje. Pomemben vidik doživljanja je dinamika, to sta gibljivost 

in notranja povezanost doživljanja. Doživljaji pa so vpeti v celotno posameznikovo zavest, ki 

se začne z rojstvom. 

 

Večino spoznavnih potekov na kulturnem, duhovnem, odnosnem in drugih področjih, ki so 

po svoji naravi osebna, imenujemo doživljanje in doživetje. Ob dogodku in doživetju človek 

spozna in ugotovi nekaj, kar poimenujemo izkušnja. Izkušnja je tista usedlina v jedru 
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človekove osebnosti, ki ostane posamezniku na podlagi njegovega izkustva in doživljanja 

resničnosti. 

 

Humanistični psihologi opredeljujejo človekove potrebe na več načinov. E. Fromm (1970 

v Ramovš, 1990) navaja naslednje človekove potrebe: 

– potreba po povezanosti z drugimi, ki se zadovoljuje z ljubeznijo oziroma dobrimi 

medsebojnimi odnosi, 

– potreba po preseganju sebe, ki se zadovoljuje z ustvarjalnostjo, 

– potreba po ukoreninjenju sebe, ki se zadovoljuje v skupini družbenih odnosov, 

– potreba po istovetnosti, ki se zadovoljuje s celostnim razvojem enkratne osebnosti, 

in 

– potreba po razumni orientaciji v svetu, ki se zadovoljuje v izoblikovanem 

svetovnem nazoru. 

 

A. Maslow (v Ramovš, 1990) pa vse človekove potrebe razvrsti v lestvico z višjimi in nižjimi 

pomembnostmi, in sicer so to: 

– fiziološke potrebe (lakota, žeja, spolnost), 

– potreba po varnosti (mraz, vročina, pred sovražniki), 

– potreba po pripadnosti drugim ljudem, 

– potreba po veljavi in upoštevanju drugih in v družbi ter 

– potreba po uresničevanju samega sebe (oblikovanje osebnosti, doseganje smisla 

življenja in podobno). 

 

Ramovš nadalje navaja, da je pri proučevanju doživljanja bolje izhajati iz človeških izkušenj 

kot pa iz potreb (Fromm 1974 v Ramovš, 1990). Človeške izkušnje so: hrepenenje, nežnost, 

zanimanje, odgovornost, čut za lastno identiteto in integriteto, ranljivost (duhovna), upanje, 

vera, pogum, preseganje. Vse naštete človeške izkušnje so že udejanjenje človeških potreb 

v življenju in so tudi najbolj vidne kot doživljanje (Ramovš, 1990). 

 

1.3.3 Prosti čas 

Imeti prosti čas zase in za tiste ljudi, s katerimi se želimo družiti, pomeni pogoj za ohranjanje 

psihofizičnega ravnotežja v življenju in obvladovanje drugih področij življenja. Ankete 

kažejo, da vsak deseti meni, da nima prostega čas zase, tretjina pa, da ga ima premalo. 
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V prostem času naj bi posameznik prekinil rutino vsakdanjega življenja in si vzel čas samo 

zase. V tem času naj bi  prisluhnil sebi ter tudi okolici, v kateri živi. V prostem času torej 

naredimo neke vrste odmik od vsakdanjih problemov. Dejavnosti, ki naj bi jih takrat 

opravljali, naj ne bi bile povezane z našim delom, izbirali naj bi si jih sami in naj bi v njih 

doživljali pozitivne izkušnje. Po raziskavi so najbolj razširjene aktivnosti v prostem času 

socialni stiki, in sicer obiskovanje sorodnikov, prijateljev in znancev, vendar gre bolj za redke 

stike. Med kulturnimi in izobraževalnimi aktivnosti je najpogostejše branje knjig. Večina ljudi 

se v prostem času ukvarja vsaj z rekreacijo, in sicer s športom, ali hodi na izlete. Z raziskavo 

je bilo ugotovljeno, da skoraj polovica oseb v tem vzorcu nima kakovostnega preživljanja 

prostega časa, ker si ti ljudje ne znajo ali pa ne morejo organizirati življenja tako, da bi imeli 

dovolj časa zase in za ukvarjanje z želenimi aktivnostmi. Način prostega časa je značilno 

povezan s socialno-ekonomskim položajem in življenjskim obdobjem, v katerem se 

posameznik nahaja, kar velja tudi za ovire za prosti čas in motivacijo za nove aktivnosti 

(Černigoj-Sadar, 1996). 

 

1.4 Pomoč z  umetnostjo 

1.4.1 Splošno o pomoči z umetnostjo 

Pomoč z umetnostjo je mlada disciplina, ki se je začela sistematično razvijati sredi 

20. stoletja. Temelji pomoči z umetnostjo izhajajo s področij umetnosti in psihologije (Peljhan 

in Zelić, 2015).   

 

S pomočjo umetnosti različni umetnostni mediji, kot so gib, ples, likovnost, zvok, beseda idr., 

preko katerih poteka izražanje občutij, čustev in misli posameznika, omogočajo zmanjševanje 

posameznikovih težav in jih preprečujejo ter podpirajo osebnostno rast in razvoj 

posameznika. Pomoč z umetnostjo je namenjena posameznikom, ki imajo različne težave in 

probleme: ljudem z različnimi telesnimi boleznimi, poškodbami, težavami v duševnem 

zdravju, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, težavami v sporazumevanju, motnjami 

v odnosih, zlorabami, zasvojenostjo ter učnimi in starostnimi težavami (Kroflič, 2015). 

 

Po M. Liebmann (2004) zgodovina umetnostne terapije izhaja iz različnih smeri. Izvira iz dela 

na področju otroške umetnosti, ki je potekalo v Avstriji okoli leta 1900. Franc Cizek, učitelj 
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likovnega pouka, je namreč otrokom v procesu izvajanja likovnega pouka nudil možnost 

svobodnega likovnega izražanja.  

 

Naslednja smer je izšla s področja psihiatrije. Nemški psihiater Hans Prinzhorn je leta 1922 

izdal knjigo »Umetnost duševno bolnih«, v kateri so predstavljeni izdelki bolnikov 

z duševnimi težavami. Navedena knjiga je močno vplivala na psihiatre in likovne umetnike, ki 

so se ukvarjali z bolniki s težavami v duševnem zdravju. Prepoznali so dober vpliv  

umetnostne terapije na bolnike in so zato tovrstno obravnavo vključili kot program obravnave 

v psihiatrični bolnišnici Netherne Hospital.  

 

Britanski umetnik Adrian Hill, ki se je leta 1938 zdravil v bolnišnici zaradi tuberkuloze, je 

začel iz dolgočasja risati. Začeli so ga posnemati še drugi bolniki in kmalu so skupaj z njim 

občutili pozitivne učinke ustvarjalne aktivnosti. Pozitivne učinke likovnega izražanja so 

prepoznali tudi zdravniki in so Hilla med drugo svetovno vojno povabili k izvajanju 

umetnostne terapije z vojaki, ki so doživeli čustvene stiske. Adrian Hill je bil prvi, ki je 

uporabil izraz art therapy, in sicer v svoji knjigi »Umetnost proti bolezni«.  

 

Umetnostna dejavnost se je najprej razvila v ustanovah za zdravljenje duševnih bolezni. Manj 

prisotna je bila v drugih človeških skupnostih. V psihiatričnih bolnicah, psiholoških 

posvetovalnicah in podobnih organizacijah uporabljajo umetniško izražanje rekreativno in 

terapevtsko. Pri tem bolnik svoja doživljanja predela skozi umetnostni proces. V kolikor 

doživetja upodobimo v umetnostnem izdelku se od dokončanega likovnega izdelka  

odmaknemo in si ga kot zaključeno dejanje ogledamo ter ga kot takšnega lahko sprejmemo. 

 

Umetnostno izražanje lahko pomaga ljudem, da s pomočjo umetnostnih medijev izražajo 

svoja čustva, ki jih težje izražajo ali pa jih ne morejo izraziti na družbeno sprejemljiv način. 

Med ustvarjanjem posameznik izraža tudi svojo osebnost. Ta način se pojavlja v različnih 

življenjskih situacijah: pri spoprijemanju z resnimi težavami ter raziskovanju sebe in svojih 

čustev. Pomembno pa je, da ima posameznik veselje do izražanja z dostopnimi načini 

umetnostnega izražanja. 
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Umetnostna dejavnost zdravilno učinkuje na posameznike zaradi naslednjih ugotovitev: 

– Umetnostno ustvarjanje pomaga človeku do osebne integracije. Umetnostna dejavnost 

izhaja iz človekove notranjosti. Med kakršnim koli umetnostnim ustvarjanjem in 

čustvovanjem posameznika obstaja povezava. Vodja umetnostne dejavnosti pomaga 

posameznikom raziskovati to povezavo, ki se odraža v vsakdanjem življenju posameznika. 

– Umetnost je pomembna pot nebesednega izražanja za stvari, ki jih težko izrazimo. 

Običajno ljudje komuniciramo z besedami, vendar je tovrstno izražanje le del mnogih 

drugih možnosti, ki so na voljo posamezniku pri izražanju njegovih misli in čustev. Vse 

navedeno se lahko izrazi preko petja, pripovedovanja, plesa, gibanja, mimike itd. Predvsem 

negativna čustva se lažje izrazi z umetniškimi sredstvi.  

– Umetnost je visoko ustvarjalna dejavnost, z njo lahko vsakdo ustvari nekaj enkratnega 

in neponovljivega. Posamezniku je obenem izražanje preko umetnostne dejavnosti izziv. 

– Umetnost olajša neozaveščena čustva in obenem sprošča. Človekovi notranji konflikti 

tako postanejo prepoznavni.  

– Umetnostna dejavnost vsebuje elemente igre, veselja in sprostitve.  

– Umetnost poveča samozaupanje posameznika, saj umetnostno izražanje omogoča 

boljše razumevanje svojega telesa in čustev in se na ta način povečuje sposobnost 

obvladanja okoliščin in usmerjanja življenja.   

– Skupinska dejavnost spodbuja posameznikov občutek za skupno delo, za medsebojno 

pomoč in z udejstvovanjem v dejavnostih tudi sprošča delovno energijo, medsebojno 

komunikacijo in izmenjevanje ter daje občutek pripadnosti skupini (Vogelnik, 1996).    

 

Že v preteklosti sta se umetnost in zdravje neprestano prepletala. Prazgodovinski umetniki so 

poslikavali stene jam, tibetanski budisti so ustvarjali mandale in podobno, mnoga primitivna 

ljudstva pa še danes uporabljajo umetnost na simbolni ravni, ki izraža potrebo po varovanju in 

zdravljenju (Kariž, 2008).  

 

Povezovanje umetnosti in zdravja torej ni nov pojav, umetnost, ki se je udejanjala skozi 

glasbo, sliko, ples, poezijo ipd., je za človeka že v zgodovini imela »zdravilno moč«.  

 

Carl Jung je pripisoval umetniškemu izražanju svojih pacientov velik pomen in na ta način 

ustvaril temelje pomoči z umetnostjo. Verjel je, da z izražanjem skozi umetnost posameznik 

prihaja v stik z nezavednim na zavestni ravni (Peljhan in Zelić, 2015).  
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1.4.2 Pomoč z likovno dejavnostjo  

Obstaja več definicij pomoči z likovnim izražanjem, eno od njih navaja British Association of 

art Therapist (BAAT): »Likovna terapija je oblika psihoterapije, ki uporablja likovni medij 

kot osnovni način komuniciranja. Klienti, ki so naročeni za likovno terapijo, ne potrebujejo 

likovnega predznanja, ker likovnega terapevta ne zanima estetski ali diagnostični vidik 

klientove slike. Glavni namen delovanja likovnih terapevtov je omogočiti klientu spremembe 

in osebno rast z uporabo likovnih materialov v varnem in spodbudnem okolju. V ospredju je 

odnos med izvajalcem likovnega izražanja in klientom. Likovna terapija se razlikuje 

od drugih psiholoških terapij, ker gre za trojni proces: med klientom, terapevtom in sliko. 

Na takšen način je omogočeno izražanje in komunikacija je lahko še posebej koristna 

pri ljudeh, ki težko besedno izražajo svoja čustva« (v Case in Dalley, 2014). 

 

»Likovna terapija je mešana disciplina, ki je osnovana prvenstveno iz dveh področij, likovne 

umetnosti in psihologije, ter se je razvila v popolnoma novo vsebino« (Malchiodi: 5, 2012).  

 

Pomoč z likovnim izražanjem temelji na tem, da ustvarjalni proces olajša okrevanje 

posameznika. Tako kot druge oblike psihoterapije in svetovanja se uporablja tudi 

za spodbujanje osebne rasti. Ta pristop lahko pomaga posameznikom vseh starosti najti smisel 

v življenju in doseči vpogled vase, najti olajšanje zaradi nakopičenih čustev in travm, obenem 

pa razrešuje posameznikove konflikte in težave ter obogati njegovo vsakdanje življenje z 

občutkom dobrega počutja. Izhaja iz prepričanja, da imajo vsi ljudje sposobnost kreativnega 

izražanja in da je likovni izdelek manj pomemben od samega terapevtskega procesa, v 

katerega je posameznik vključen. Voditelj pri likovnem izražanju ne daje poudarka 

estetskemu vidiku likovnega udejstvovanja, ampak osebnim potrebam vsakega posameznika, 

in sicer z namenom, da ta izrazi samega sebe. Pomembni so torej vključevanje osebe v delo, 

izbira in uvajanje umetniških dejavnosti, ki ji koristijo in pomagajo pri iskanju lastnega smisla 

v procesu ter omogočajo izmenjavo izkušenj z vodjem likovnega izražanja (Malchiodi v 

Malchiodi, 2012).  

 

»Od drugih terapevtskih metod se ustvarjalne terapije razlikujejo po tem, da v ospredje 

postavijo ustvarjalno (so)delovanje uporabnika in terapevta. Terapevt je pri ustvarjalnem 

procesu udeležen (ne)posredno, lahko s posameznikom sodeluje v primeru likovnega 
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ustvarjanja, s predlogi za ustvarjalno nalogo, mu pomaga pri izbiri materiala. Do pogovora 

o dogajanju pri likovnem ustvarjanju s terapevtom pride šele v zaključni fazi ustvarjalnega 

procesa« (Schuller: 15, 2008).  

 

Likovno izražanje vključuje trismerni proces oziroma odnos med udeležencem, voditeljem 

likovnega izražanja in umetniškim izdelkom (Kariž, 2010). A. Schuller (2008) navaja triadni 

model, ki ga Phil Jones (v Schuller 2008) imenuje trikotniško razmerje, vključuje pa 

udeleženca, umetnostni medij in voditelja likovnega izražanja. 

 

V primerih, ko poteka umetniško izražanje v skupini, bi lahko Jonesov koncept preoblikovali 

v kvadrat, ki bi ga sestavljali: udeleženec, umetnostni medij, voditelj likovnega izražanja in 

drugi udeleženci v skupini (Schuller, 2008).  

 

»Namen likovnega delovanja je lahko povsem ali pa deloma likovno terapevtski, in sicer kot 

neizbežna likovna razelektritev, kot notranja potreba, razrešitev stiske, iskanje pomiritve 

s samim seboj in okolico. Učinek likovnih del je zdravilen in koristen za človekovo psihično 

in fiziološko ravnovesje« (Gorjup: 57, 1999).  

 

Likovni izdelek, ki nastane v času izvajanja likovne dejavnosti, vsebuje informacije, 

na podlagi katerih poteka pogovor (Kariž, 2010).  

 

Bolniki lahko z likovnim ustvarjanjem izrazijo svoje občutke in poglede na bolezen in potek 

njihovega zdravljenja. Likovno izražanje bolnika lahko zdravnikom in drugim zdravstvenim 

delavcem posreduje pomembne informacije o njem, predvsem tiste, ki jih sam ne izrazi ali jih 

težko izrazi z besedami. Zdravnik Bernie Siegel je opazil, da je risba preprost in zanesljiv 

način odkrivanja neizraženih občutkov in prepričanj. Ogled zelo preprostih risb mu je namreč 

pomagal, da je razumel bolnikovo dojemanje bolezni in obenem tudi razkril njegove 

neizražene dvome glede zdravljenja. Navaja primer bolnika, ki je prepričan, da kemoterapija 

pomaga pri zdravljenju raka, na nezavedni ravni pa jo doživlja kot strup. Takšna 

neprepoznavna prepričanja, občutja in doživljanje o bolezni ter zdravstvenih posegih imajo 

pomembno vlogo pri pristopu k zdravljenju bolnikov. 
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Bolnik ima pogosto dve razlagi o svojem zdravstvenem stanju, besedno in nebesedno. 

Z besedno razlago bolnik opiše bolezen v medicinskem smislu. Takšen opis bolezni vsebuje 

razumski opis stanja glede na njegovo poznavanje medicine. Drugi, nebesedni način je 

njegovo osebno doživljanje bolezni in lahko vsebuje zaskrbljenost, zmedenost, strah, bojazen 

in včasih tudi napačno razumevanje bolezni. (Malchiodi, 2000) 

 

1.4.3 Skupinsko umetnostno izražanje  

V vsakdanjem življenju smo člani mnogih skupin: npr. družine, šolskega razreda, sovrstnikov, 

skupine v delovnem okolju ipd. Človek je namreč socialno bitje in ne more živeti sam zase. 

Posameznike pa med seboj družijo različni skupni interesi. 

 

Skupinsko umetnostno izražanje je v primerjavi z individualnim primernejše za tiste osebe, 

katerih težave so pogojene s socialnimi situacijami ali pa imajo težave z zaupnostjo v odnosu 

z eno osebo. Običajno so skupine mešane po spolu in npr. vrsti bolezni. Skupine se razlikujejo 

glede na vrsto na odprte, polodprte in zaprte skupine. Člani skupine med izvajanjem 

skupinskega dogajanja običajno sedijo v krogu in na ta način nehote sodelujejo drug z drugim 

(Meden, 2008).  

 

Manjše skupine, ki štejejo od štiri do osem članov, so bolj intimne in podporne, v skupinah, 

kjer je več kot osem članov, pa navadno pride do več medsebojnega sodelovanja in 

ustvarjalnosti. V večjih skupinah se lahko kakšen od udeležencev tudi »skrije«, v kolikor to 

sam želi, oziroma najde zase neke vrste kotiček.  

 

Velikost skupine naj ustreza naslednjim kriterijem: 

– vsak član v skupini naj ima možnost, da vzdržuje očesni in besedni stik z vsemi 

ostalimi člani v skupini, 

– omogoča naj povezanost med člani, 

– vsi vključeni člani skupine morajo imeti enak odmerek časa za pogovor, 

– število članov mora biti dovolj veliko, da se spodbuja interakcijo, pretok idej in 

izvajanje skupnih projektov. 

 

Delo v skupini ima številne prednosti, in sicer: 

– večina socialnega učenja na splošno poteka v skupinah, 
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– ljudje, ki imajo podobne potrebe, se med seboj podpirajo in si tudi medsebojno 

pomagajo pri reševanju problemov, 

– člani skupine lahko preizkušajo nove socialne vloge ter pri tem dobijo podporo drugih, 

– skozi skupinsko delo lahko člani odkrijejo svoje skrite vire in sposobnosti, skupina pa 

lahko spodbuja nadaljnji razvoj teh, 

– skupinsko delo je bolj primerno za tiste, ki jim je individualno delo preveč zahtevno. 

 

Slabosti dela v skupini pa so: 

– zaupnost je težje zagotovljena, 

– težave z organizacijo, 

– manj pozornosti se posveti posamezniku, 

– nekateri posamezniki se lahko v skupini izognejo opravljanju dejavnosti, 

– nekateri posamezniki imajo lahko občutek, da imajo manj znanja. 

 

Celoten namen dela v skupini je, da se zagotovi toplo, zaupljivo okolje, v katerem se lahko 

posamezniki sprostijo in razkrijejo svoje osebne težave in čustva. Voditelj skupinskega dela 

mora biti pozoren na to, da poskrbi za medsebojno spoštovanje ljudi, za njihova čustva in 

stališča. Seveda so pomembni tudi ustreznost prostora, kjer se izvaja likovna dejavnost, 

primerna določitev časa, ki je ustrezen za udeležence srečanja skupine, in to, da imajo 

udeleženci na razpolago potreben material za likovno izražanje (Liebmann, 2004).  

 

1.5 Likovno izražanje in pomoč z likovnimi dejavnostmi 

1.5.1 Likovno izražanje   

Z likovnim jezikom komuniciramo na drugačen, nebesedni način. Likovni jezik je oseben in 

pri njem uporabljamo likovna sredstva. Vsakdo sam zase izumi svoj likovni jezik, likovno 

govorico glede na svoje notranje videnje, svoje želje in potrebe. Izražanje z likovnim jezikom 

je lahko neposredno, osebno in, v kolikor je iskreno, posamezniku tudi v pomoč (Gorjup, 

2007). 

 

V. Meden (2008) meni, da je likovno izražanje zelo primerna oblika za bolnike z oslabljenimi 

govornimi zmožnostmi, nerazvitimi ali iz drugih razlogov zavrnjenimi kot oblika 

komunikacije. Tudi takrat, ko se posameznik govorno izraža, lahko likovni izdelki jasneje 
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izrazijo stvari, ki jih je težko ubesediti, in lahko tudi bolje pričarajo stvari, kot bi jih na primer 

napisali oziroma povedali.  

 

Likovno izražanje je za nekatere dostopnejše od drugih izraznih sredstev (plesa, drame in 

glasbe). Med samim ustvarjanjem je oseba sama in ne pripoveduje o svojih doživetjih in 

izkušnjah, ampak jih predela skozi umetnostni proces. Dokler spomini na težko izkušnjo niso 

predelani, se ta ohranja kot nedokončano dejanje, ki ga je težko sprejeti. V kolikor pa to 

upodobimo v umetnostnem izdelku, se odmaknemo od nje, si jo ogledamo kot neko 

zaključeno, zaokroženo dejanje in jo tako lahko sprejmemo. Tako tudi ustvarjalec likovnega  

izdelka postane po končanem ustvarjanju njegov opazovalec. 

 

Seveda pa likovno izražanje lahko privede do besedne komunikacije že med samim delom ali 

pa v pogovoru o ustvarjenem. Pri tem je najbolj pomembna razlaga ustvarjalca. Izražanje 

z likovnostjo pa ima pogosto tudi pomirjajoč in krepilen učinek (Vogelnik, 1996). 

 

M. Liebmann (2004) navaja koristi likovnega izražanja: 

– Vsi ljudje imajo izkušnje z umetniškim ustvarjanjem iz otroštva in lahko začnejo 

ponovno ustvarjati, če jim zagotovimo, da ustvarjeno ne potrebuje umetniške vrednosti. 

– Likovnost je lahko način nebesedne komunikacije in se lahko uporabi pri bolnikih, ki 

imajo težave z besednim izražanjem. 

– Likovni izdelek se lahko uporabi kot način samoizražanja in samoraziskovanja.  

S sliko se običajno bolj izrazijo čustva in razmišljanja, še posebej pa občutja, ki jih je težko  

ubesediti.  

– Skozi ustvarjanje se lahko nekateri posamezniki bolj zavedajo čustev, ki so jim bila 

prej skrita, oziroma čustev, ki so se jih le delno zavedali.  

– Z uporabo umetnosti lahko bolniki na sprejemljiv način izrazijo čustva, na primer jezo 

in agresivnost. 

– Preko ustvarjalnosti se lahko odrasli počutijo kot otroci, lahko se začnejo igrati, kar 

lahko vodi do ustvarjalnosti in zdravja. 

– Likovni izdelki so konkretni in k njim se lahko vedno znova vračamo. 

– Bolnik in vodja likovnega izražanja vzpostavljata odnos s pomočjo skupnega 

ogledovanja slike in pogovora o njej.  

– Preko pogovora o izdelkih se lahko raziskujejo pomembne težave. 
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– Skozi likovno izražanje se lahko bolniki, ki so bili prej neaktivni, aktivirajo. 

V skupinskem okolju  lahko vsakdo sodeluje, kadar želi in na svoj način. 

– Likovno izražanje lahko prinese veliko sprostitve in prijetnih občutij. 

– Likovno izražanje se lahko uporablja kot pomožno diagnostično sredstvo. 

 

Že samo dejanje risanje oziroma slikanje je izkušnja za posameznika, ki mu pomaga 

pri njegovem opolnomočenju, kar predstavlja nasprotje izgubi nadzora nad dogajanjem, ki 

navadno spremlja bolezen. Bolnik lahko izgubi nadzor nad upravljanjem s svojim telesom 

zaradi same bolezni, medicinskih in drugih posegov ali invalidnosti. V navedenih okoliščinah 

lahko likovno izražanje pomaga bolnikom pri ponovni pridobitvi določene mere nadzora 

v svojem življenju. Bolniku omogočimo vključitev v aktivni proces likovnega izražanja, ki 

vključuje njegovo svobodo pri izbiri materiala, sloga in vsebine, da se svobodno igra 

z barvami, linijami, oblikami in teksturami ter ustvari tisto, kar si sam želi. Element izbire 

pomembno prispeva k občutkom avtonomije in dostojanstva posameznika takrat, kadar se 

zdijo drugi vidiki življenja brez nadzora.  

 

Umetniško delovanje lahko poleg tega, da preusmerja pozornost bolnika stran od bolezni,  

prinaša tudi jasnost tistim bolnikom, ki jim je bolezen ogrozila kognitivne in medosebne 

spretnosti. Mnogi spoznajo, da se med ustvarjanjem lahko »dvignejo« nad bolezen, premagajo 

bolečino in izgubijo pretekle strahove in bojazni, povezane z boleznijo. Spoprijemanje 

z boleznijo skozi umetniško izražanje lahko pogosto ponudi tudi izkušnjo osebnostne 

preobrazbe v smislu osebnostne rasti (Malchiodi, 2000). 

 

Likovni znaki dobijo svoj smisel šele v likovni kompoziciji, kjer po eni strani posamezni 

znaki določajo pomen celote in drugih znakov, po drugi pa določa celota njihov dokončni 

pomen. Likovno mišljenje se razlikuje od drugih načinov mišljenja v tem, da opredeljuje 

čutne občutke v likovne pojme. Likovni pojmi so še vedno močno povezani s svojimi čutnimi 

občutki in čustvenimi vsebinami. V tej predelavi izgubijo, kot vsi pojmi, neposredno zvezo 

s posameznimi predmeti, vendar ohranijo osnovno občuteno vrednost kot takšno. V tem 

procesu se vzporedno in na podoben način čistijo in ohranjajo njihove afektivne in čustvene 

vrednote ter ostajajo z njimi povezane tudi takrat, ko nastajajo iz njih likovni pojmi. Na ta 

način ima vsak likovni pojem svojo temeljno prostorsko vrednost in svojo temeljno čustveno 

vsebino. Likovni pojmi tvorijo tisto zakladnico splošne človekove (likovne) izkušnje in 
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spoznanj, iz katerih črpa likovnik, ko ustvarja likovne zamisli. Likovno oblikovanje je tudi 

dejansko spreminjanje snovnega sveta, ki v tem procesu dobiva duhovne razsežnosti, kakršnih 

v začetnem čutnem gledanju ni (Butina, 1997).   

 

Objektivno gledano likovnost žarči, toda doživljaj tega je subjektiven, kot je subjektivno tudi 

vsako posamezno udejanjanje v likovno delo. Likovna teorija poskuša ugotoviti likovne 

zakonitosti in objektivni pomen učinkovanja likovnih elementov ter odnosov med njimi. Vse 

podrobnosti osebnega pa nadalje pojasnjujejo različne stroke, kot so psihologija, zgodovina 

umetnosti in druge. Stroke nam lahko pomagajo razumeti likovno delo, vendar so v delu 

vselej vpete likovno materializirane človekove izkušnje (Gorjup, 1999). 

 

1.5.2 Likovne prvine  

Likovne prvine so tista oblikovna izrazna sredstva, s katerimi določeno likovno zamisel 

izrazimo in jo tako naredimo dostopno čutom (Butina, 1997).  

 

Temeljne kategorije likovnega mišljenja:    

– oblika, 

– točka, 

– linija, 

– svetlo-temno, 

– barva. 

 

Oblika 

Obliko, kot nosilko likovnih pomenov, orisujejo ostale štiri prvine, zato jih imenujemo orisne 

prvine, obliko pa imenujemo orisana prvina. 

  

Prostor omejuje neka oblika. Oblika ima neko svojo notranjo vsebino. Oblike so lahko 

enostavne in pravilne in take zaznavamo brez večjih težav. Kadar pa imamo na razpolago 

kompleksne oblike, pa je njihovo zaznavanje težje (Butina, 2003). 

 

Točka 

Točka v likovnem smislu ima lahko dve ali tri dimenzije, lahko je ploskovita ali prostorska 

oblika, ki je dovolj velika, da jo lahko vidimo. Najboljša točka je krog ali krogla, enako dobre 
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pa so vse pravilne oblike: trikotniki, mnogokotniki in druga telesa. Točka je lahko tudi 

nepravilne oblike (Butina, 2003). 

 

Linija  

Kadar se oči gibljejo od točke do točke, govorimo o liniji, saj gre za več točk v zaporedju. 

Linija nastaja kot sled nekega gibanja. Gibanja imajo lahko različno naravo in zato so 

spremembe smeri linije pomembne za njen likovni izraz. Z linijami lahko izražamo občutke in 

čustva.  

 

Svetlo-temno 

Ta izraz pomeni, da tako v našem okolju kot tudi v likovnem delu obstajajo razlike 

med svetlejšimi in temnimi predeli. Z mešanjem bele in črne barve dobimo različne svetlo 

sive odtenke, ki jih lahko uredimo v svetlostno lestvico. Bela predstavlja veliko svetlobe, črna 

pa malo ali nič svetlobe. Informacije, ki jih dobimo iz okolja s pomočjo svetlostnih razlik, se 

nanašajo na oblikovanost stvari, na njihove površine in globino prostora (Butina,2003)  

 

Barva 

Barvna svetloba ima poleg tega, da je svetlejša ali temnejša, še svojo specifično lastnost, in 

sicer barvnost (Butina, 2003).  

 

Barvo vidimo kot odbito svetlobo. Snovi, ki imajo različno barvo, različno odbijajo valovne 

dolžine vidne svetlobe. Bela površina je tista, ki vse valovne dolžine vidne svetlobe odbije, 

črna pa vse zadrži. Barve barvnega spektra so zaradi večje jasnosti razdeljene v barvni krog 

(Gorjup, 1999).  

 

Trstenjak (1996) navaja, da so določene barve čustveno privlačne oziroma odbijajoče. Barve 

so najprimernejše likovno sredstvo za izražanje čustveno poudarjenih vsebin (Butina, 2003) in 

so zaradi svoje subjektivnosti in čustvene poudarjenosti v likovnem izražanju lahko nosilke 

od realnosti najbolj odmaknjenih pojmovanj, čeprav to dejstvo ne preprečuje, da barve ne bi 

likovno izrazile konkretne resničnosti. 

 

Barvo kljub njenim objektivnim lastnostim vsakdo občuti drugače, jo doživlja in razume 

po svoje, in sicer, kot navaja Gorjup (1999), v skladu s svojo osebno izkušnjo in kulturno 
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izkušnjo družbe, v kateri živi. Vsem nam pa je pri doživljanju barve skupno (Gorjup, 2007) 

doživljanje barvne toplosti in hladnosti ter njene svetlosti. Slednje izhaja naših prvinskih 

izkušenj, npr. toplote sonca, ognja, hladu vode, ledu ipd. V nas se dogajajo fiziološke 

spremembe pri gledanju rdečih, toplih tonov oziroma ob gledanju hlada modrine. Kadar si 

sliko ogledujemo kot gledalec, pa je barva tista, ki v nas spodbudi zanimanje zanjo. 

 

Barve so življenje, saj v kolikor ne bi bilo barv, bi bil svet videti brez življenja. Svetloba je 

tista, ki ustvarja barve, in v naravi lahko opazimo veliko čudežnih prizorov, kot sta na primer 

mavrica in blisk. Ko začnemo o barvi razmišljati, oblikovati pojme in postavljati zakone, se 

čar barve razblini. Tudi v zgodovini so že Egipčani in Grki cenili živahno barvno oblikovanje, 

prav tako tudi na Kitajskem (Itten, 1999). 

 

Psihologe zanimajo vplivi barv na našo duševnost (Itten, 1999). Max Lüscher (Lüscher in 

Scott, 1987) je naredil barvni test, kjer se barve, ki so na razpolago na barvnih kartončkih, 

izberejo brez uporabe načina izbire barve, kot ga imamo v običajnem življenju (barva obleke, 

barva avtomobila, barva opreme stanovanja …). Uporaba tega testa je precej široka, izbor 

barv posameznika med drugim ugotavlja stres, ki ga posameznik doživlja.  

 

1.5.3 Izvajanje likovnega izražanja v skupini 

Ustvarjalni proces likovnega izražanja v skupini se odvija v določenih fazah, in sicer 

v začetni, srednji in zaključni. V začetni fazi je najpomembnejše spoznavanje med vsemi 

udeleženimi, saj je to pomemben temelj za nadaljnje delo. Uvodnim srečanjem je treba 

posvetiti dovolj časa. V uvodni fazi namreč oblikujemo pravila vodenja in sodelovanja 

med udeleženci, lahko sklenemo tudi morebitne dogovore med vsemi sodelujočimi v skupini. 

V tej fazi pa udeležencem likovnega programa predstavimo še potek in namen programa.  

 

V srednji fazi se v skupini vzpostavi zaupanje. Posamezni udeleženci so v srednji fazi že 

pripravljeni spregovoriti o svojih osebnih stvareh. Takrat se na posamezne udeležence lahko 

naslavljajo vprašanja, izpostavijo pa se tudi problemi. Na takšen način skupina postane varen 

prostor za izražanje čustev. Vodja likovne dejavnosti lahko v tej fazi udeležencem pomaga 

pri soočanju s svojimi čustvi ter pri tem, da krepijo svojo notranjo moč za doseganje 

pozitivnih sprememb v svojem življenju.  
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Zaključno fazo imenujemo tudi proces izgube, zato je ta faza občutljiva, vendar pa se jo 

vedno lahko vnaprej predvidi. Vodja in udeleženec skupaj pregledata vsa v procesu likovnega 

izražanja nastala likovna dela in se pogovorita o udeleženčevih dosežkih. V zaključni fazi 

vodja pomaga posameznemu udeležencu pri tem, da prepozna svoj napredek v procesu 

izvajanja likovnega programa, in ga obenem pripravi za nadaljnje, samostojno delo. 

 

Posamezno srečanje navadno traja od 45 do 120 minut, dolžina pa je odvisna od oblike dela 

(individualna ali skupinska). Vsako posamezno srečanje je razdeljeno na faze, in sicer na 

uvod, osrednji del oziroma glavne teme, pogovor in zaključek. Pred vsakim srečanjem je treba 

prostor za izvajanje za delo pripraviti. V uvodnem delu se izvajajo različne aktivnosti, katerih 

namen so spoznavanje udeležencev, njihovo ogrevanje pred glavnim delom in povezovanje. 

V osrednjem delu se izvaja tema srečanja. V zaključnem delu pride do pogovora o nastalih 

likovnih izdelkih in procesu njihovega nastajanja. Takrat se tudi pospravi prostor in se 

udeležence seznani z načrti za prihodnje srečanje (Kariž, 2010). V fazi refleksije oziroma 

verbalne analize oziroma kadar poteka ustvarjalni proces v skupini, pride do pogovora 

med udeleženci. Takrat vodja ustvarjalne dejavnosti deluje predvsem kot podpornik procesa 

skupinske dinamike in dopusti, da se večji del analize zgodi med udeleženci v skupini 

(Schuller, 2008). 

 

1.5.4 Modeli kratkotrajnih skupinskih delavnic za telesne bolnike  

Skupinska pomoč bolnikom, ki so telesno bolni, se postopoma uveljavlja kot priporočen del 

k splošni oskrbi (Spira, 1997 v Luzzatto in Gabriel, 2000). Do sedaj je bilo opisanih nekaj 

skupinskih terapij in psiholoških intervencij za bolnike, ki so preboleli telesne bolezni 

(Edmon, Lockwood in Cunningham, 1999 v Luzzatto in Gabriel, 2000). Avtorji so analizirali 

programe za razvijanje načinov spoprijemanja s posledicami bolezni (Cunningham in Tocco, 

1989 v Luzzatto in Gabriel, 2000), krajše intervencije za ljudi v stiski (Weisman in Worden, 

1976 v Luzzatto in Gabriel, 2000), programe sproščanja (Bindeeman, Soukop in Kaye, 1991 

v Luzzatto in Gabriel, 2000) in kognitivno-vedenjsko terapijo (Moorey, Greer, Watson, 

Baruch in Robertson, 1994 v Luzzatto in Gabriel, 2000). Ugotovili so, da so ti programi 

izboljšali počutje in kakovost življenja bolnikom, ki so sodelovali v programu, v primerjavi 

z bolniki, ki so bili v kontrolni skupini. Avtorji menijo, da so za bolnike po preboleli telesni 

bolezni kratkotrajne oblike pomoči v skupini bolj ustrezne kot dolgotrajne intervencije. 
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Likovno izražanje so začeli upoštevati v psihoonkologiji (Luzzato in Gabriel, 1998 v Luzzato 

in Gabriel, 2000). V dveh novejših člankih (Malchiodi, 1999; Pratt in Wood, 1998 v Luzzatto 

in Gabriel, 2000) je opisanih nekaj intervencij, kjer se uporablja likovno izražanje. Vodje 

likovnih delavnic, ki delajo z bolniki s telesnimi boleznimi, si izmišljajo inovativne in 

domiselne intervencije preko odprtih skupin (Connell, 1998; Hiltebrand, 1999 v Luzzatto in 

Gabriel, 2000), individualnih srečanj (Anand in Anand, 1999; Connel, 1998; Lusebrink, 1999 

v Luzzatto in Gabriel, 2000) in zaprtih skupin (Jesler, 1999; Minar, 1999 v Luzzatto in 

Gabriel, 2000). 

 

1.6 Model  likovnega izražanja »Kreativno potovanje« 

P. Luzzato in B. Gabriel (Luzzato in Gabriel, 2000) sta v svojem članku predstavili model 

likovnega izražanja, ki sta ga poimenovali »Kreativno potovanje«. Navedeni program 

likovnega izražanja se izvaja v skupini, traja deset tednov, uporabljajo pa ga pri delu 

s telesnimi bolniki v bolnišnici Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre v New Yorku. 

V članku so predstavljeni splošni cilji, okvir programa in potek vsake od desetih delavnic. 

Sedemdeset bolnikov, ki so sodelovali v tem programu, ga je na koncu izvajanja ocenilo 

pozitivno. Nekateri temeljni navedeni koncepti so bili pridobljeni s pomočjo analize 

izpolnjenih vprašalnikov bolnikov po končanem izvajanju likovnega izražanja. Avtorici 

ugotavljata, da pri telesnih bolnikih, ki so preboleli obolenje in so že zaključili zdravljenje, 

pogosto ostanejo še nerešeni psihološki problemi. Glavni cilj dela s temi bolniki je, da 

ponovno pridobijo samopodobo. 

 

1.6.1 Teorija modela »Kreativno potovanje« 

Ogrožena samopodoba je največja težava, s katero se srečujejo v terapiji z bolniki s telesnimi 

boleznimi (Cooper in Watson, 1991; Shuman, 1996 v Luzzatto in Gabriel, 2000). Osnovni cilj 

je, da se s pomočjo likovnega izražanja pomaga bolnikom pri ponovnem vzpostavljanju 

samopodobe in samozaupanja. Winnicott (1988 v Luzzatto in Gabriel, 2000) je utemeljil 

koncept samopodobe na dveh dejavnikih – notranjem jazu in zunanjem svetu – in odnosu 

med njima. 

Travmatično doživetje, kot je telesna bolezen, lahko poškoduje samopodobo na vsaj dva 

načina: lahko vodi v negativno mnenje o sebi (bolnik se počuti šibkega, nezmožnega biti 
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ljubljen, zmedenega ali krivega) ali v dojemanje sveta kot grožnjo (bolnik verjame, da se 

življenju ne da več zaupati). Teorija programa »Kreativno potovanje« temelji na nudenju 

zdravljenja s pomočjo dveh konceptov: 

1. Okrepitev notranjega jaza: skupina ni le prostor za socializacijo, ampak medij 

za introspekcijo. Skupina pomaga bolniku odkriti svoje ustvarjalno jedro, ki lahko ustvarja in 

raziskuje notranje simbolične podobe. Dvig samozavedanja se zgodi s pomočjo ustvarjanja 

osebnega vizualnega stila, stika med zavednim in nezavednim, svobode, ki dovoljuje 

negativnim podobam, da se izrazijo, in prizadevanja po integraciji pozitivnih in negativnih 

občutij. 

2. Zaupanje okolici: skupinski odnosi so zelo strukturirani, njihov namen je ustvarjanje in 

vzdrževanje varnosti in zaupanja v skupini. Bolniki izbirajo način in količino besedne 

komunikacije, ki se nanaša na njihovo ustvarjalno delo. Nekateri bolniki svoj čas porabijo 

za pripovedovanje in izpovedovanje. Ostali so glede tega bolj tihi in sprašujejo soudeležence 

za mnenje. Ker se spoštujejo meje in zasebnost posameznika, se spraševanja ne spodbuja. 

Kreativno potovanje je osebno potovanje znotraj podporne skupine, ki ni namenjeno le 

bolnikom, ki imajo talent za ustvarjalne dejavnosti. Nasprotno: predstavlja se kot morebitna 

dobra izkušnja za bolnike, ki se počutijo prazne, neustvarjalne, negativne, tesnobne in 

depresivne. Prav tako to ni skupina za pomoč, katere glavna namena sta socializacija in 

izmenjava zgodb o bitki z boleznijo. To nas lahko odvrne od glavnega cilja. 

 

1.6.2 Okvir programa 

Program je namenjen bolnikom vseh starosti, vsem telesnim bolnikom, vsem prognozam 

pri zdravljenju (poslabšanja, napredovanja, izboljšanja bolezni). Udeleženci morajo pred tem 

zaključiti svoje osnovno zdravljenje. Program je oblikovan v dveh stopnjah: v prvi spodbuja 

izražanje sebe, v drugi pa ponuja možnost preobrazbe. Izziv programa je ustvariti okvir, ki 

hkrati omogoča varnost in spodbuja. 
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Okvir sestoji iz: 

– individualnega srečanja z vsakim bolnikom. Bolniku se razloži namen in ugotovi, ali  

mu takšen program ustreza. 

– Določitve varnega in zaupnega prostora za srečanja. 

– Desetih tedenskih srečanj, ki trajajo uro do uro in pol, za skupino od šest do dvanajst 

bolnikov. 

– Deseta delavnica je posvečena zaključku. Vsak udeleženec naslika lastno sliko, ki 

prikazuje njegovo doživljanje programa likovnega izražanja. Udeležence se spodbuja, 

da se o tem pogovorijo in da na koncu izpolnijo še vprašalnik o programu. 

– Po enem ali dveh tednih po zaključni delavnici ima vsak bolnik razgovor z vodjem 

likovnega izražanja. Bolniki lahko vidijo svoje slike, se pogovorijo o svojem stilu 

izražanja, pomaga se jim bolje razumeti pomen psiholoških težav, ki so se pojavile v 

času programa. Vse slike se bolnikom vrne. 

 

1.6.3 Okvir delavnic 

Program se predstavi bolnikom s tem enostavnim stavkom: »Želimo vam pomagati najti nov 

vir notranje moči.« Uporablja se terminologijo, ki nima poudarka na umetnosti. 

Vseh deset delavnic ima enako strukturo, in sicer: 

– vodja vodi vizualizacijo, saj tako spodbudi mirnost in zaupanje bolnikov. S skrbno 

izbranimi besedami pomaga bolnikom, da se začnejo zavedati življenja, ki je v njih. 

Te besede poudarjajo njihovo varnost. Bolnike spodbudimo, da se jim skupina ne bi 

zdela obsojajoča, in jim povemo, da so v njej sprejeti takšni, kot so.  

– Vodja predstavi projekt, upodabljanje slik pa se začne skozi njegove nasvete glede 

uporabe določenih tehnik, ki so vsak teden drugačne. Poudarek je na tem, da 

udeleženec ustvari sliko, ki je zanj pomembna, neodvisno od njene estetske in 

efektivne vsebine. 

– Bolniki 30 do 45 minut ustvarjajo in razvijajo svoje slike. Proces ustvarjanja podob 

običajno zahteva več različnih korakov in več kot eno sliko. Bolnike spodbujamo 

k poimenovanju svojih slik in jih na ta način spodbujamo, da izrazijo svoj odnos 

do svojega likovnega izdelka. 

– Slike se postavi na steno. To je pomemben trenutek, pri katerem bolniki svoje slike 

opazujejo v tišini.  
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– Vsakemu bolniku se da priložnost, da besedno izrazi svoje trenutno stanje, izkušnjo 

pri ustvarjanju in pomen svoje slike. 

– Vsakemu bolniku se ponudi možnost, da naslovi vprašanja po povratnih informacijah 

udeležencev iz skupine. To je skupinska besedna »prosta asociacija« na sliko bolnika. 

– Bolnikom se naroči, naj se individualno pogovorijo z vodjem, če se jim zdita 

katerakoli slika, ki se pojavi med srečanjem, ali katerikoli drug dejavnik srečanja 

moteča. 

– Bolniki morajo biti seznanjeni s tem, da se njihove slike hranijo v individualni mapi. 

Po koncu desetih delavnic pa ima vsak bolnik možnost srečanja in pogovora z vodjem 

programa. 

 

Ker je ta program namenjen bolnikom, ki se počutijo nedomiselne in neustvarjalne, mora biti 

ustvarjalnost predstavljena na način, da bolnikom ni treba načrtovati likovnega izražanja, saj 

se slike razvijajo spontano med samim procesom likovnega izražanja. Bolnikom se pove, da 

lahko svoja dela osmišljajo na tri načine: 

– z uporabo likovnega materiala, ki je na razpolago in sam narekuje vsebino, 

– iz zunanjih slik – po navdihu predmetnega sveta, 

– iz notranjih, miselnih slik. 

Pojasni se jim, da je pomembno, da eksperimentirajo z vsakim od načinov, saj tako lahko 

ugotovijo, kateri je za njih najbolj navdihujoč. 

Na tak način postane proces samoraziskovanja bolj kompleksen in poglobljen. Nekatere 

vsebine so nastale iz že uveljavljenih tehnik likovnega izražanja (delavnice 2, 3, 4, 7 in 9),  

avtorske pravice ostalih, novih tehnik pa ima Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

(Luzzatto in Gabriel, 2000). 
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2.0 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

2.1.1 Namen raziskave, cilj raziskave in problem 

Iz teoretičnega uvoda izhaja, če povzamem, da diagnoza sladkorne bolezni in prekomerne 

teže vdre v vsakdanje življenje bolnic kot tujek, kot velika, usodna sprememba, ki povzroči 

veliko, težko vzdržno obremenjenost (stres). Zahtevani vsakdanji postopki urejanja bolezni, 

spremljanja ravni sladkorja, prehrane in telesne teže, aplikacija zdravil itd. porušijo prejšnjo 

vsakdanjo rutino in vnesejo v vsakdanje življenje veliko negotovost; zahtevajo reorganizacijo 

vsakdanjega življenja. Pri bolnicah se pojavita občutek zmanjšanega nadzora nad lastnim 

življenjem ter občutek zmanjšane učinkovitosti; zmanjša se občutek svobode in spontanosti, 

pojavijo se tudi znamenja izgorevanja, občutki nemoči vse do obupa. Posledica takega 

doživljanja je dejansko zmanjšanje kakovosti življenja na različnih dimenzijah; od materialne 

(dohodek), delovne sposobnosti (delovna uspešnost, zaslužek, zmožnost pridobivanja), 

učinkovitosti pri vsakdanjih opravilih v gospodinjstvu, skrbi za družino do ukvarjanja 

z rekreacijo, sodelovanja v skupnosti in skrbi za kulturni in duhovni razvoj. 

Sodelovanje bolnic v likovnih delavnicah naj bi prispevalo k ublažitvi in spremembi teh 

občutkov v pozitivni smeri. 

Namen raziskave je prispevati k boljšemu obvladovanju življenja s sladkorno boleznijo 

pri bolnicah s sladkorno boleznijo in povišano telesno težo, obravnavanih v ambulanti 

za sladkorno bolezen v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, bodisi kratkoročno 

v primeru neposrednih ugodnih posledic sodelovanja v programu na organizacijo vsakdanjega 

življenja bodisi dolgoročno v primeru sprememb doživljanja, ki po svoji naravi utegnejo 

voditi do sprememb vedenja v prihodnosti. 

Cilj raziskave je ugotoviti, ali lahko sodelovanje bolnic v programu likovnega izražanja 

prispeva k boljšemu obvladovanju življenja s sladkorno boleznijo oziroma ali lahko prispeva 

k izboljšanju kakovosti njihovega življenja. 

Poleg tega pa je cilj raziskave tudi ugotoviti, kako bolnice sploh doživljajo sodelovanje 

v programu likovnega izražanja. To pomeni, da nas zanima njihovo doživljanje ne glede 

na takojšnje, vidne in oprijemljive izide pri izboljšanju kakovosti življenja; zanimajo nas 
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spremembe doživljanja, ki lahko v perspektivi privedejo do boljšega obvladovanja življenja 

s sladkorno boleznijo.  

 

2.1.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Izhajam iz splošne domneve, da sodelovanje bolnic v programu likovnega izražanja prispeva 

k boljšemu obvladovanju življenja s sladkorno boleznijo oziroma k izboljšanju kakovosti 

njihovega življenja.  

Poleg tega želim ugotoviti: 

1. kako se je skozi program spreminjalo doživljanje pri bolnicah; 

2. kako se je skozi program spreminjalo samoocenjevanje bolnic. 

 

2.2 RAZISKOVALNA METODA  

2.2.1 Vrsta raziskave 

Raziskava je akcijska, kvalitativna, kvantitativna in empirična.  

Empirična je zato, ker se opira na izkustveno gradivo. 

Akcijska je zato, ker spremlja praktično delovanje (izvajanje likovne dejavnosti v skupini 

bolnic) in je evalvirana z analizo rezultatov. Udeleženke likovnih delavnic so hkrati 

preiskovanke, dajalke podatkov (besedne izjave, samoocene), torej sodelujejo v raziskavi in 

ocenjujejo potek delavnic in celotnega programa. Voditeljica programa je hkrati raziskovalka, 

ki objektivno beleži dogajanje. 

Kvalitativna je zato, ker so besedne izjave udeleženk osnovno gradivo analize; te izjave se 

kvalitativno analizirajo, to pomeni, da se iz njih  oblikujejo pojmi in interpretira pomen. 

Kvantitativna je zato, ker so del empiričnega gradiva samoocene različnih vidikov 

doživljanja udeleženk, ki so v kvantitativni obliki. Te ocene so analizirane z osnovno 

statistiko.  
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2.2.2 Model 

V osnovi izhajam iz predstave, da določena obravnava bolnic vpliva na kakovost njihovega 

življenja preko sprememb njihovega doživljanja. Splošni model raziskave bi lahko ponazorila 

takole: 

SODELOVANJE V LIKOVNIH DELAVNICAH  SPREMEMBA DOŽIVLJANJA   

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA (IZBOLJŠANJE OBVLADOVANJA 

ŽIVLJENJA Z BOLEZNIJO). 

 

Spremenljivke 

Neodvisna (eksperimentalna) spremenljivka je obravnava, to je sodelovanje v programu 

likovnih delavnic, kot je opisan spredaj; ta spremenljivka ima dve stanji: sodeluje – ne 

sodeluje. 

Splošna odvisna spremenljivka je kakovost življenja oziroma obvladovanje življenja 

z boleznijo. Ta spremenljivka je v načelu zvezna, saj lahko kakovost življenja zavzema 

razpon od slabšega do boljšega. 

Kakovost življenja ima več poddimenzij, kot so npr. materialno stanje, delovna sposobnost 

(zaposlenost), obvladovanje vsakdanjih opravil, socialna participacija, socialna opora, 

kulturno-športno-družbeno udejstvovanje, količina in izraba prostega časa. V okviru te 

raziskave pojmujemo kakovost življenja kot subjektivno doživeto kakovost. 

Intervenirajoča spremenljivka je doživljanje sebe, svojega življenja in socialnega okolja. Ta 

spremenljivka je zvezna: doživljanje sebe ali samoocenjevanje je lahko slabše ali boljše. Tudi 

ta spremenljivka ima več poddimenzij: občutek nadzora nad lastnim življenjem; občutek 

sposobnosti za samooskrbo; občutek svobode in spontanosti;  ugodne samoocene sposobnosti, 

funkcioniranja, samoučinkovitosti; odsotnost znamenj stresa in izgorevanja, občutij nemoči, 

obupa. 
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Idealni model in praktična izvedba 

Strogo vzeto bi morala raziskavo – če bi želela dokazati vpliv obravnave na odvisno 

spremenljivko – izvesti po modelu eksperimenta z eksperimentalno in kontrolno skupino. To 

pa v mojem primeru ni bilo mogoče. Delno je obravnavana skupina lahko kontrola sama sebi, 

kjer je možno retrospektivno rekonstruirati stanje uravnavanja vsakdanjega življenja in 

doživljanja pred sodelovanjem v skupini. 

Zaradi različnih praktičnih in metodoloških razlogov sem se odločila za pretežno kvalitativno 

raziskavo. To pomeni, da je osnovni raziskovalni postopek pojmovna analiza izrazov 

doživljanja in likovnih izrazov udeleženk skozi celoten program likovnih delavnic.  To dalje 

pomeni, da se raziskava osredotoča na intervenirajočo variablo splošnejšega modela.  

Zanimajo me spremembe doživljanja oziroma doživljanje dogajanja v okviru delavnic. 

Iz narave tega doživljanja sklepam na (spremenjeno) sposobnost bolnic za obvladovanje 

življenja s sladkorno boleznijo oziroma sposobnost uravnavanja kakovosti življenja. 

 

2.2.3 Vzorec 

Vzorec ni bil izbran po načelih reprezentativnega vzorčenja. Je v osnovi priročne narave. 

Vendar menim, da je v doživljanju te skupine udeleženk možno videti tudi značilnosti 

doživljanja drugih skupin bolnic s sladkorno boleznijo, in tudi bolnic  z drugimi telesnimi 

boleznimi, ki so vključene v skupine, kjer se izvaja program pomoči z likovnim izražanjem. 

To bi lahko preverili z nadaljnjimi raziskavami. 

 

Raziskava je potekala na vzorcu bolnic s sladkorno boleznijo tipa 1 ali 2 ter povišano telesno 

težo v okviru raziskave v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Udeleženke so bile 

bolnice, ki so vodene v ambulanti za sladkorno bolezen in so se v likovne delavnice vključile 

prostovoljno s povabilom zdravnika diabetologa. Skupina je bila zaprtega tipa in enotna glede 

na spol. Udeleženk je bilo 11, v starosti od 30 do 60 let, njihova izobrazba pa je bila različna: 

srednja, višja in visoka. Med seboj se niso poznale. 
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Predstavitev udeleženk likovnih delavnic (vsa navedena imena so izmišljena): 

 

Maja:  

Sladkorno bolezen je dobila že v otroškem obdobju. Prejema terapijo z insulinom. Živi 

v Ljubljani skupaj s partnerjem, ima fakultetno izobrazbo in je zaposlena. V glavnem je 

zdrava. Njeno doživljanje bolezni je neobremenjeno. Kot problem doživlja svojo preveliko 

telesno težo. V prostem času se ukvarja z jogo ter različnimi ročnimi spretnostmi, rada pa 

hodi na sprehode v naravo.  

 

Jerca: 

Sladkorno bolezen dobila pri 21 letih, prejema terapijo z insulinom. Živi na Dolenjskem,  

v manjšem kraju skupaj z družino, ima majhnega otroka. Ima višješolsko izobrazbo in je 

zaposlena. Bolezen doživlja kot breme predvsem v tem smislu, da mora pri prehrani paziti 

na to, kaj sme in kaj ne sme jesti. Z boleznijo se spoprijema zadovoljivo. V prostem času se 

ukvarja s petjem v zboru, ustvarja izdelke iz gline, obiskuje bralne literarne večere, rada bere 

romane in sodeluje na bazarjih.  

 

Lili:  

Sladkorno bolezen dobila pri 14 letih, prejema terapijo z insulinom. Živi v okolici Ljubljane, 

v manjšem kraju, skupaj z družino. Sladkorna bolezen jo obremenjuje glede tega, da se njen 

krvni sladkor čez dan spreminja glede na njeno počutje. Ima visokošolsko/fakultetno 

izobrazbo in je zaposlena. Zase ima premalo časa in preveč dela v službi. Ima tudi druge 

zdravstvene težave. V prostem času se ukvarja s kolesarjenjem, sprehodi v naravi, rada hodi 

v hribe ter smuča.  

 

Besi:  

Zbolela je pri 31 letih in prejema terapijo z insulinom. Zaključila je višjo šolo, za polovični 

delovni čas je zaposlena, za polovični čas pa upokojena. Živi v Ljubljani, z družino. Ima 

različne zdravstvene težave. S svojo boleznijo se ne obremenjuje, saj se je na vse navadila. 

Včasih je rada plesala, sedaj se rada sprehaja, najraje gre v gozd, v hribe. Veliko tudi bere, 

tudi strokovno literaturo. Njen cilj je shujšati 10 kilogramov. 
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Mina: 

Zbolela pri 30 letih za diabetesom tipa 2, čeprav je imela že prej težave s sladkorjem. Živi 

v Ljubljani s svojo družino. Naredila je poklicno šolo, je zaposlena. Za zdravljenje sladkorne 

bolezni jemlje tablete. Bolezen jo obremenjuje, ker mora paziti pri prehrani, sicer pa si ne dela 

problemov z njo. Ima tudi druge zdravstvene težave. Ukvarja se s kolesarjenjem, plavanjem in  

vadbo pilatesa. Želi izgubiti 10 kg. 

  

Pika: 

Zbolela je leta 2007, čeprav je imela tudi že pred tem težave s krvnim sladkorjem. Končala je 

štiriletno srednjo šolo in ima zelo odgovorno službo. Živi v Ljubljani. Obremenjena je 

z boleznijo, mora paziti pri prehrani, ima neredne dnevne obroke in težave s težo. Rada ima 

sladko. Jemlje tablete za sladkorno bolezen. Ukvarja se s petjem v zboru, rada tudi bere. 

Skoraj je obupala, da bi lahko zmanjšala svojo telesno težo.  

 

Poka: 

Pri sedmih letih je zbolela za sladkorno boleznijo tipa 1, prejema terapijo z insulinom. 

Končala je visoko šolo/fakulteto in je zaposlena. Živi v majhnem kraju, na Dolenjskem, 

s svojo družino in ima enega otroka. Z boleznijo se ne obremenjuje in jo sprejema. Navajena 

je paziti pri prehrani in je glede tega odgovorna. Pove, da se je morala prilagoditi. Ima že 

nekaj zdravstvenih težav, ki so posledica sladkorne bolezni. Ukvarja se z živalmi, doma imajo 

tudi nekaj zemlje, na kateri dela. Boji se poznih zapletov sladkorne bolezni. 

 

Mily: 

Zbolela pri štirih letih, prejema terapijo z insulinom. Živi v majhnem kraju na Štajerskem. 

Njeni otroci so že odrasli, mož je pokojni. Skozi življenje jo je bolezen obremenjevala, imela 

je slabe trenutke. Sladkorna bolezen ji onemogoča, da bi delala vse, kar bi si želela, vendar se 

je s tem nekako sprijaznila in se ne obremenjuje več. Upokojila se je pri 36 letih. Ima 

zdravstvene težave, ki so posledice sladkorne bolezni. Ukvarja se s hojo v naravi, rada peče, 

predvsem kruh. Problem ji predstavlja to, kako uspešno izgubiti kilograme brez jo-jo učinka. 

 

Kati: 

Zbolela je leta 2008, za zdravljenje sladkorne bolezni jemlje tablete, pogostokrat pa pozablja 

na urejanje sladkorne bolezni. Živi s partnerjem v manjšem kraju zelo blizu Ljubljane. Doma 
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imajo tudi kmetijo, na kateri veliko dela, praktično ves svoj prosti čas. Naredila je srednjo 

šolo, je zaposlena, dela v turnusu. Pri svojem delu  ima težave z nenehno časovno stisko. 

Pri prehrani se pregreši in ima potem težave zaradi tega. Meni, da izgubi dovolj teže z redno 

aktivnostjo, delom. 

 

Una: 

Za sladkorno boleznijo tipa 2 je zbolela pred dvema letoma. Občasno se počuti utrujena. Živi 

v Ljubljani, z družino, ima majhnega otroka. Ima fakultetno izobrazbo, ampak sedaj nima 

zaposlitve. Trenutno ne prejema terapije za sladkorno bolezen, v nosečnosti pa je prejemala 

inzulin. Sladkorno bolezen ignorira, ne razmišlja o njej, več dela na splošnem zdravju. Ne 

pazi na prehrano. V prostem času hodi na sprehode. 

 

Meta: 

Zbolela je med nosečnostjo, pred tremi leti. Prejemala je insulin, sedaj jemlje tablete. Je 

poročena, živi s partnerjem in majhnim otrokom v bližini Ljubljane. Je zaposlena, ima 

višješolsko izobrazbo. Bolezen je ne omejuje, povišana telesna teža pa ji predstavlja problem. 

Zelo rada hodi na dolge sprehode v naravi in obiskuje gledališke predstave. 

 

2.2.4 Opis postopka zbiranja podatkov 

Likovne delavnice so potekale deset tednov, in sicer enkrat tedensko. Posamezno srečanje je 

potekalo v prostorih diabetoloških ambulant na Vrazovem trgu v Ljubljani, ob ponedeljkih 

od 17. do 18.30 ure in je trajalo 90 minut. 

  

Oblika dela v likovnih delavnicah je bila skupinska in interaktivna. Likovne delavnice so 

imele določeno strukturo s povezovalno razlago vsebine, glavnim delom – likovno 

dejavnostjo  –  in zaključnim pogovorom o ustvarjenih likovnih izdelkih – besedno analizo. 

Pred prvo delavnico sem z udeleženkami izvedla začetni delno strukturiran intervju. 

 

Zaradi številnosti skupine sem pri izvajanju programa potrebovala dodatno pomoč, predvsem  

pri tehnično-organizacijskih vidikih izvedbe delavnic (prenos materialov do prostora, kjer so 

se odvijale delavnice, priprava materialov za delavnice, namestitev likovnih izdelkov 

na steno, fotografiranje in zvočno snemanje, razdeljevanje pisnega gradiva, zbiranje 
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izpolnjenih vprašalnikov). Pri naštetih opravilih sta mi pomagala pomočnika, in sicer klinični 

psiholog in študentka psihologije. 

 

Vsebine srečanj, glede navodil za likovno izražanje, so sledile programu »Kreativno 

potovanje« (Luzzatto in Gabriel, 2000).   

 

Vsako posamezno srečanje je bilo razdeljeno na tri faze: 

1. uvodni del, ki je obsegal pogovor o trenutnem počutju udeleženk in občasno vajo 

za sprostitev, 

2. osrednji del, v katerem so udeleženke likovno ustvarjale, 

3. zaključni del, ki je obsegal razstavo ustvarjenih likovnih del in predstavitev likovnega 

dela udeleženk z besedno analizo. 

 

Pred začetkom in na koncu vsake delavnice so udeleženke na vizualni analogni skali označile 

svoje trenutno razpoloženje. Na koncu vsake delavnice so bolnice izpolnile vprašalnik 

o zadovoljstvu z likovnim izdelkom. 

 

Po desetih skupnih srečanjih sem izvedla delno strukturiran intervju o tem, kako so doživljale 

sebe v procesu likovnega izražanja, in sicer z dvema vprašanjema: kaj je bilo v programu 

koristno zanje in kaj v programu zanje ni bilo koristno. V enem do dveh tednih po zaključeni 

zadnji delavnici sem z vsako udeleženko izpeljala individualni razgovor. Udeleženke so si 

takrat ponovno ogledale svoje slike in o njih ponovno spregovorile ter ob tem bolje razumele 

svoje doživljanje med programom.  

 

2.2.5 Pripomočki in merski instrumenti 

Pri preverjanju zastavljenih raziskovalnih vprašanj in oceni začetnega stanja ter primerjavi 

s stanjem po zaključeni obravnavi sem uporabila naslednje pripomočke: 

– zvočno snemanje poteka srečanj. Pri snemanju sem uporabila diktafon, ki sem ga 

položila na sredino linearno postavljenih miz;  

– delno strukturiran intervju, ki je bil izveden na začetku programa s posamezno 

bolnico. Vprašalnik je bil sestavljen iz osnovnih zaprtih vprašanj o bolnici in 

odprtih vprašanj o različnih temah, ki se nanašajo na njihovo kakovost življenja. 

Vprašalnik je v Prilogi št. 2;  
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– vizualno analogno skalo razpoloženja (Folstein in Luria, 1973) pred začetkom in 

na koncu vsakega srečanja. Udeleženka označi svoje trenutno razpoloženje s črtico 

na narisani daljici med oznakama za slabo in dobro razpoloženje. Brezčrtne liste 

A4-velikosti sem razrezala na štiri enake dele. Nato sem na vsak del papirja 

narisala daljico in jo na vsakem koncu označila s črkama S (slabo razpoloženje) in 

D (dobro razpoloženje). Daljice so bile različnih dolžin. Vsaki označeni daljici 

sem izmerila celotno dolžino med črko S in D. Nato sem izmerila še dolžino od 

črke S do označbe, ki jo je označila udeleženka. Razmerje njunih dolžin, izraženo 

v odstotku, pomeni odstotek razpoloženja udeleženke. Na primer; razpoloženje, 

izraženo v 80 odstotkih, pomeni že precej dobro razpoloženje, razpoloženje, 

izraženo v 20 odstotkih, pa pomeni precej slabo razpoloženje. Primer izpolnjene 

daljice razpoloženja udeleženke Poke, izmerjen ob začetku in na koncu tretje 

delavnice, je v Prilogi št. 4;  

– vprašalnik o zadovoljstvu z izdelkom. Bolnice odgovorijo na vprašanja z oceno 

od 1 do 10. Na razpolago imajo tudi odprto vprašanje o osebni refleksiji (Zajc, 

2010). Vprašalnik je prikazan v Prilogi št 3; 

– likovne vsebine po modelu »Kreativno potovanje« (Luzzatto in Gabriel, 2000), in 

sicer izvajanje vsebin omenjenega modela v desetih likovnih delavnicah; 

– na koncu desettedenskega programa so bolnice izpolnile vprašalnik (delno 

strukturiran intervju), ki je osnovan na polodprtih vprašanjih, in sicer: kako so 

doživljale sebe v procesu likovnega izražanja, kaj je bilo v programu zanje 

koristno in kaj v programu zanje ni bilo koristno. Vprašalnik je prikazan 

v Prilogi št. 5;  

– dokumentirani viri (analiza likovnih izdelkov).  

 

2.2.6 Postopki obdelave podatkov  

Obdelavo podatkov sem izvedla s kvalitativno analizo dokumentiranih virov (Mesec, 1997). 

Odgovori na raziskovalna vprašanja so temeljili na analizi rezultatov vseh merskih 

instrumentov, ki so zgoraj navedeni. 

 

Neposredni viri podatkov so zvočni posnetki posameznih likovnih delavnic. Vse zvočne 

posnetke z likovnih delavnic sem najprej prepisala in naredila čistopis. Čistopis sem kodirala, 

in sicer tako, da sem analizirala posamezne besede, besedne zveze, izjave ali stavke in jim 
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določila pomensko nadredne pojme. Ob upoštevanju teh nadrednih pojmov sem iz vsebine 

naredila krajši povzetek. Nato sem ta povzetek razdelila na tematsko sorodne vsebine, ki sem 

jih poimenovala Namen in pomen delavnic, Izvedba delavnic in Besedna analiza. 

 

Ob posameznih razdelkih sem si zastavljala raziskovalna vprašanja. Odgovore sem napisala 

v treh pomenskih sklopih: spreminjanje vlog voditeljice in udeleženk med potekom delavnic, 

storilnost in učinkovitost udeleženk med potekom delavnic ter odnosni in emocionalni vidik 

dogajanja med potekom delavnic. Vsi ti vidiki predstavljajo analizo in interpretacijo 

doživljanja udeleženk na podlagi zvočnih dokumentiranih virov. Na ta način sem analizirala 

vsako posamezno delavnico in na koncu analize napisala še njen povzetek. Na koncu vseh 

srečanj sem se pogovorila z vsako posameznico in skupaj z njo pregledala vse likovne  

izdelke. 

 

2.3 REZULTATI 

Izbrana skupina v moji likovni delavnici je bila razdeljena na posameznice, ki so bile deležne 

predhodne izobrazbe, in druge, ki je niso bile. Ne glede na izobrazbo in razumevanje 

avtonomnosti likovnega dela, ki sem ga predstavila med pogovorom, sem pri uvajanju vsebin  

upoštevala predvsem njihovo okolje, družino, tip bolezni in komunikativnost. Za doseganje 

najneposrednejšega stika s skupino in posameznicami v njej sem v uvodnih urah ponudila 

sproščen razgovor v smislu ustvarjanja in o možnostih izražanja, ki ga ponujajo posamezne 

vsebine. Med pogovorom sem opazila naklonjenost skupine v obliki radovednosti 

do ponujenih vsebin in s tem tudi željo po ustvarjalnosti. Med pogovorom s skupino in 

posameznicami sem se izogibala intenzivnejši čustveni navezanosti z njimi, kar bi verjetno 

usmerilo likovno dejavnost v obliko previdnosti pri spontanosti izražanja. Osebno svobodo, ki 

je predpogoj za likovni izraz, sem omogočila s postopnim uvajanjem tudi v raznolikosti 

izbranih medijev in možnosti, ki jih ponujajo. 

 

Likovno delo lahko razumemo preko psihoanalitičnih izhodišč kot vmesnik med pozicijo naše 

lastne pojavnosti in prostorom, v katerega je posameznik položen. Likovno delo torej 

absorbira pojavnost posameznika, njegovo samospraševanje v avtonomni likovni izraz, 

namenjen našemu pogledu oziroma »zunanjemu pogledu« – gledalcu. Od tukaj vidim 
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možnost vodenja in spremljanja likovnega izražanja posameznika v skupini. Torej kot zunanji 

opazovalec, ki lahko razišče in utemelji proces, vsebino in analizo likovne pojavnosti. 

 

2.3.1 Opis poteka delavnic 

Prve tri delavnice: začetek uporabljanja likovnih materialov 

 

2.3.1.1 Prva delavnica: Barve in oblike 

1. Uvod: namen in pomen delavnice 

Namen te delavnice je raziskati nosilce likovnih vsebin. Materiali, ki jih udeleženci 

potrebujejo za delo, so: barvni papir, škarje in lepilo. 

Predstavi se materiale in se udeleženkam poda navodilo, naj izberejo tri barve (dva kosa 

papirja vsake barve). Razloži se jim pomen prostih asociacij in se jih prosi, da poskusijo 

z asociacijami na izbrane barve. Nato se jim poda navodilo: 

– da vsakemu barvnemu delu dodajo še neko obliko (imajo tri pare papirnatih kosov, 

torej šest oblik). Po premisleku iz teh šestih kosov barvnih oblik ustvarijo vzorec po svoji 

izbiri. Predlaga se jim, da svojo kompozicijo poimenujejo;  

– ker za to delavnico niso potrebne posebne veščine ter naučena vizualna predstava, je 

primerna kot prva delavnica. Osebna izbira barv in oblik ter iskanje vzorca 

pri posamezniku okrepita samozavest (Luzzatto in Gabriel, 2000). 

 

2. Izvedba 

Prvi del delavnice 

V uvodnem delu sem se najprej predstavila, predstavila sta se tudi oba pomočnika, klinični 

psiholog in študentka psihologije. V nadaljevanju so se predstavile udeleženke likovnih 

delavnic. Rezultati samopredstavitev udeleženk so predstavljeni v obliki miselnega vzorca.  
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Slika 1: Rezultati samopredstavitev udeleženk 

 

Drugi del delavnice 

Podala sem navodila, naj vsaka udeleženka izmed barvnih listov, brez veliko razmišljanja, 

izbere tri različne barve in iz njih izreže tri različne oblike, in sicer v dvojniku. Udeleženke so 

se odzvale z vprašanji glede razpoložljivih barv, velikosti, oblik, podobnosti dvojnikov, 

uporabe pripomočkov. Takoj so začele naslavljati vprašanja. Med seboj so se pogovarjale, 

nekaterim udeleženkam sem, na njihovo željo, pomagala z nasveti pri njihovem delu. 

Med njihovim delom sem občasno pojasnila izvor in pomen programa delavnic. Počakala 

sem, da so vse bolnice izrezale trikrat po dva lika.  

Nadaljnje navodilo je bilo, naj like nalepijo na risalni list v poljubni postavitvi. Pri tem je bilo  

možno tudi prekrivanje likov. Ves čas sem skrbela, da ima vsaka udeleženka ustrezne 

pripomočke (pisala, škarjice, lepilo ipd.). Ko so zaključile, sem jim podala navodila, naj si 

izmislijo naslov svoje postavitve ter ga napišejo na list. Posamezne udeleženke so spraševale, 
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kako dolg naj bo naslov za sliko, ki so jo ustvarile. Med  potekom dela sem opazila, da veliko 

gledajo ena k drugi, zato sem jih opozorila, naj delajo samostojno.  

Sledilo je novo navodilo: na list papirja zapisati vse besede, ki udeleženkam pridejo na misel 

ob njihovem likovnem izdelku. Napisano naj ima osebni pomen, in sicer v obliki besed, misli, 

zgodbe, pesmi. Na koncu naj likovni izdelek podpišejo oziroma napišejo svoje ime oziroma 

kratico imena. Udeleženke so postavljale vprašanja o vsebini, medtem pa se šepetaje 

pogovarjale druga z drugo. Dodala sem, da bomo po končanem programu lahko proslavljali 

uspešen zaključek delavnic z besedami: »To so lepe kvalitete. Lepe stvari delate. Tako, da 

bomo na koncu naredili zabaven piknik z razstavo, ki si ga bomo vsi zaslužili.«  

Nato sem podala še zadnje navodilo o tem, kako označiti svoj izdelek (naslov, datum) in 

oceniti svoje zadovoljstvo z izdelkom po predloženem vprašalniku z ocenami 1–10 na petih 

vprašanjih (zadovoljstvo z izdelkom, z izvedbo, čustvena vrednost izdelka, vrednost 

za samopodobo in koliko jim izdelek pomeni). Posameznice so me spraševale, kaj se bo 

dogajalo z njihovimi likovni izdelki v prihodnje. Odločitev vseh prisotnih je, da voditeljica in 

pomočnik po koncu likovne delavnice spravita likovna dela v likovne mape. 
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Tretji del delavnice 

Začela sem z verbalno analizo dela in pozvala udeleženke, naj same spregovorijo o svojih   

ustvarjenih izdelkih. Izjave udeleženk so se razvrstile od izjave, da ni posebnih razlik, da je 

zanimivo, ampak nič posebnega, da se počutijo malo boljše, boljše, bolj sproščeno, manj 

utrujeno, da so zadovoljne z izdelkom, da bolje vedo, kako bodo delavnice potekale, da niso 

več napete, tesnobne. Sledila je izjava Mily: »Zdaj bomo že lažje prišle, ne bo več tiste 

začetne tesnobe.« Nekatere od udeleženk so omenile, da so pogrešale določene barve pri svoji 

izbiri, npr. modro, lepo rdečo. Ogledale so si izdelke druga od druge. Povedale so tudi, da ima 

vsak človek kak skrit talent in da se bo ta ob nadaljnjih srečanjih morda odkril. Povzele so, da 

vse rade pojejo. Ob tem se je razvil pogovor na medosebni ravni. Jerca je zavrnila, da bi jo 

ogovarjali z imenom »gospa« Rekla je: »Ful gospa, ja. Jaz sem gospa, gospa iz ...« (oponaša 

dolenjsko govorico, udeleženka igra v vaškem gledališču). 

 

Lili je izpostavila, da težko naveže stike z drugimi, da potrebuje čas, da se prilagodi 

na skupino in doživi resonanco in podporo. Kati je povedala, da tako, kot je rekla Lili, velja 

tudi za njo. Večina udeleženk je opazila odsotnost udeleženke, ki je bila na uvodnem srečanju. 

Lili je poudarila, da je v skupini pozitivno vzdušje. Vseskozi je bilo zaznati veliko smeha. Vse 

so se odločile, da pustijo svoje likovne izdelke pri voditeljici delavnice. 

 

Nato sem poudarila, da v našem programu ni pomembno, kako so dobre pri likovnem 

ustvarjanju in kakšni so njihovi likovni izdelki. Reflektirala sem njihova posamezna 

doživljanja z besedami: »V življenju je tudi tako, da nimamo vedno vsega na razpolago (kot 

tukaj niste imele vseh barv) in se moramo prilagajati; ustvarjene slike so zelo različne, kar 

pomeni, da je vsaka svojska osebnost.« V zaključni fazi sem večino časa skrbela 

za povezovanje pogovora. 

 

3. Besedna analiza  

Izstopale so tri značilnosti: 

1. Ker je bila to prva delavnica, je bila v veliki meri poudarjena vloga voditeljice, ki je 

podajala navodila, usmerjala udeleženke od opravila k opravilu ter ob tem reflektirala 

doživljanje udeleženk. 

2. Na storilnostni ravni so bile udeleženke precej produktivne: izbrale so vsaka svoje barve, 

svoje like, jih strigle, sestavljale kompozicijo, napisale asociacije oziroma »zgodbo« in 
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na koncu reflektirale občutja in proces. Vse so doživele začetek in konec likovnega 

ustvarjanja, uspešnost, obvladanje posameznih opravil. 

3. Na odnosni in emocionalni ravni je bilo opaženo pomembno dogajanje. Udeleženke so 

prepoznale, kako naj bi delavnice potekale vnaprej, saj je bila prva delavnica model 

za naslednje. Na ta način so se orientirale, zato se je njihova tesnoba zmanjšala. Udeleženke 

so prišle v medsebojne delovne stike, npr.: izmenjale so si pripomočke za svoje delo. 

Nekatere udeleženke so izrazile svoja prva čustva in zadrege ter tudi doživele resonanco 

pri drugih, doživele so tudi podporo od drugih. Poskrbela sem za varovanje različnosti in 

individualnosti udeleženk pred nevarnostjo skupinskega pritiska. Vzdušje se je, v primerjavi 

s samim začetkom delavnice, sprostilo, ves čas je bilo prisotno veliko smeha, ki je dobro 

sproščal napetost v skupini. 

 

 4. Likovni izdelki  

       

     Slika 2: 1. delavnica – Kati       Slika 3: 1. delavnica – Jerca        Slika 4: 1. delavnica – Maja 

       

       Slika 5: 1. delavnica – Besi             Slika 6: 1. delavnica – Lili            Slika 7: 1. delavnica – Una 

       

      Slika 8: 1. delavnica – Meta            Slika 9: 1. delavnica – Mily           Slika 10: 1. delavnica – Poka 
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     Slika 11: 1. delavnica – Pika          Slika 12: 1. delavnica – Mina 

                        

5. Likovna interpretacija 

Oblike z zaključenimi robovi so del anamorfne kulture, kot so to na primer krog, kvadrat, 

oval, trikotnik in druge geometrijske oblike, ki jih razumemo pri likovnem snovanju kot 

področje z miselnim odzivanjem, kjer pa seveda čustva nikoli niso popolnoma odvzeta. Naše 

fiziološko odzivanje na barvo in obliko je staro kot človeštvo samo in tudi na te vsebine se 

odzivamo arhaično. Z njimi smo povezani simbolno – pomen barve in oblike. V ustvarjalni 

delavnici se v slikovno polje udeleženke odzivajo z vnaprej pripravljenimi izraznimi 

oblikami, ki jih asociativno, kot potovanje v neznano, polagajo v svetlobo nosilca. Med 

posameznimi oblikami (okroglimi in oglatimi) nastajajo napetosti, izražene z ritmom, 

kontrasti, težo in položajem, ki enako razkrivajo vstopanje v celoto izpovedi, ki za dobrega 

opazovalca  spregovori o bivanjskem in čustvenem stanju ustvarjalke. 

Udeleženke so med likovno ustvarjalnostjo dodajale v samo polje slike svoje komentarje, ki 

so prikriti, vendar poznavalcu spregovorijo o stiski, pri kateri naj bi bilo likovno snovanje v 

pomoč (sliki: Maja: »Trije pari« in Jerca: »Cvetje in petje«).  

Besi je svojo sliko poimenovala »Sladoledni svet« in jo naslovila »Sončen dan« (besedo je 

podčrtala). Poleg je  zapisala: »Vesel dan za sladoled. Druženje z mojimi najdražjimi. Rdeča 

preproga.«  

Pika je sliko naslovila: »Vanilijev sladoled za dva«. Poleg slike je zapisala: »Sprehod po 

obali, sončni zahod, miza in dva stola. Dve osebi za mizo opazujeta sončni zahod. Pred njima 

na mizi sta dve zeleni skodelici z veliko kepico rumenega, vanilijevega sladoleda, ki spominja 

na zahajajoče sonce. Sladoled se osvežujoče topi v ustih.«  

Lili je sliki dala naslov »Pustna maska«. Zapisala je: »Zelenooka pošast, velika pošast, rdeč 

nos, brezskrbnost, nova doživetja.«  
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Kati je sliko poimenovala: »Brezskrbno na potovanje«. Zapisala je: »Ljubezen, daljše 

potovanje, inovacija in drugačnost, jaz in moj partner (to zadnjo besedo je podčrtala), 

neodvisnost in delavnost.«  

Mily je sliki dala naslov: »Potovanje v neznano« in zapisala besede: »Dom, družina, svet je 

poet neznan, občutek me obdaja, ko otrok odhaja. Tiho v sebi premišljujem, sem ga v vsem 

poučila, ga pripravila v to pot v neznano, sama sem ob pisanju te zgodbe o neznanem 

potovanju. Kaj bo jutri, še ne vem!? Lepa misel je, ko slišiš znani glas: Mami, z mano je vse 

ok. Znašel sem se, ne skrbi. Vesela sem zate, odgovori moj glas. Rada te imam.« 

Jerca je sliki dala naslov: »Cvetje in petje« in zapisala: »Ko človek zapoje o cvetju, to gotovo 

ni podobno dretju. To je taka nežna pesem, ki jo človek poje tudi, če je po naravi resen (poleg 

je narisala srce). Če je veseljak, ga ta pesem odnese in v višave njegovo dušo ponese.« 

Maja je sliko imenovala: »Trije pari« in zapisala: »Črna luknja v paru, dve srci, srečna, 

kvadrata, levo, desno, sredina, blatno srce, živahno oglato, mehko in črno, medenjakovi srci, 

čokolada, robida, malina (to besedo je podčrtala), bela kava, črno vino in malinovec, sočno in 

sladko.« 

Mina je dala sliki naslov: »Kraljeva hišica ljubezni« in zapisala: »To je zgodbica o mojem 

domu. V njem sem srečna s svojo družinico. Najbolj uživamo ob nedeljah, ko smo vsi prosti 

dela in smo lahko skupaj. Želim si več nedelj.«  

Una je sliko poimenovala: »Muce v nenavadnem gozdu«. Zapisala je: »Gospa Mačka in 

gospod Maček sta pobegnila iz toplega doma. Zakaj? Nista sigurna. Zdi se, da iz dolgočasja. 

Naenkrat je prišel gospod Črv in gospa Črv. Malo so se pogledali, vendar želje, da bi se dolgo 

pogovarjali, ni bilo. Vsa sreča, da je bila noč blizu in da so se lahko skrili v njej. Drevesa jim 

bodo ponudila zatočišče za to noč. Jutri? Jutri bodo iskali pot nazaj. Gozd ni kraj, kjer bi si 

želeli živeti.« 

Poka je sliko poimenovala: »Simetrija/Asimetrija«. Zapisala je: »Prostor je razdeljen na dve 

simetrični na tri različne načine. Liki so postavljeni navidez simetrično, če pogledamo od 

daleč, vendar v resnici niso (če bolje pogledamo) in so asimetrično postavljeni v primerjavi 

enega z drugim. Tudi naslov je dvojen, da sovpada z dvojnostjo v kompoziciji.« 

Meta je sliko poimenovala »Sončni dan«. Zapisala je: »Vsak dan bi morali sprejemati kot 

dober, sončen, pozitiven, ker življenje je zelo kratko.« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

52 

 

6. Povzetek ugotovitev 

Pri tem srečanju je bila izstopajoča vloga voditeljice. Likovna delavnica je bila razdeljena 

na tri dele, udeleženke so dobile navodila za vsak del posebej. Komunikacije med voditeljico 

in udeleženkami je bilo veliko. 

 

2.3.1.2 Druga delavnica: Risanje miže 

1. Uvod: namen in pomen delavnice 

Je variacija tehnike »čečkanja«. Namen te delavnice je omogočiti, da pride na površje manj 

racionalna in bolj igriva stran bolnika. Pri delu se potrebuje črne svinčnike in barvne 

flomastre ali oljne pastele. 

Pri tej delavnici smo udeleženke spodbujali, da v času delavnice rišejo miže, manj 

premišljeno in bolj igrivo. Vzele so svinčnik in ga premikale po papirju z uporabo, seveda če 

so želele, svoje nedominantne roke. Da bi dosegli prosto gibanje rok, smo uporabili tehniko 

vodenih podob – pohajkovanje po polju. Bolnice so nato odprle svoje oči. Pogledale so 

nastajajočo sliko, ki je bila razvidna iz črt. Sliko so dokončale z uporabo flomastrov ali 

pastelov, torej jo pobarvale in poimenovale. Takšna delavnica daje bolnikom priložnost, da se 

poglobijo v svojo nezavedno plat, mogoče bodo sliko uporabili v kakšni zgodbi, pravljici 

(Virshup, 1978 v Luzzatto in Gabriel, 2000). 

2. Izvedba 

Prvi del delavnice 

Udeleženkam sem najprej povedala, da bodo fotografije njihovih likovnih del in rezultati 

raziskave objavljeni v specialistični nalogi, zato naj razmislijo, kako se bodo podpisovale 

na likovne izdelke in vprašalnike. Pika je o tem razmišljala na glas in se šalila ob izmišljanju 

različnih načinov podpisa. Pomočnik jim je nato razložil navodilo za izpolnjevanje daljice 

razpoloženja, ki so jo dobile v izpolnjevanje. Pogovor je potekal o preverjanju prisotnosti 

udeleženk, pogovorili smo se o organizaciji in problemu izostankov pri obiskovanju delavnic. 

Odločili smo se, da bomo prestavili ta dogovarjanja na konec delavnice ali na naslednje 

srečanje. Vzdušje je bilo sproščeno, udeleženke in pomočnika so se šalili in ponovno govorili 

o udeleženki, ki ni uspela priti na nadaljnja srečanja. Tri udeleženke, Una, Meta in Poka, so 

prvič prišle na delavnico, zato sem jih prosila, da se predstavijo, ostale pa sem pozvala, naj se 

predstavijo ponovno, vsaj na kratko. Povedale so svoj zaposlitveni status oziroma poklic, ki 

ga opravljajo, število otrok in njihovo starost. Nekatere so povedale tudi, kako dolgo imajo 
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sladkorno bolezen in katerega tipa. Ko je Meta povedala, kaj je njen poklic, je pripomnila, da 

je vesela, da je bila vključena v to skupino, z besedami: »Sem prav vesela, da so me vključili, 

da me je gospa doktor vključila in da sem v tole ekipo prišla.« 

 

Nekatere od udeleženk, ki so se predstavile že na prejšnjem srečanju, so tokrat omenile tudi 

nove podrobnosti o sebi, npr. od kod prihajajo oziroma koliko so stare in kaj rade delajo 

v prostem času. 

 

Nato sem predstavila informacije o tem, kolikokrat se bomo srečali, in začela z navodili 

za vajo sproščanja, kjer se v dvojicah izmenično izvaja masažo vratu in ramenskega obroča. 

Ob izvajanju vaje se je slišalo, da udeleženke ob masaži uživajo, se zabavajo in pogovarjajo 

o svojih preteklih izkušnjah z masažami. Dve udeleženki sta govorili tudi o tem, kako so njuni 

starši zavirali njuno odločitev o izbiri vrste šolanja. Una je rekla: »Jaz sem želela biti 

psihologinja, a so mi rekli, da je to brez veze, in sem potem šla na ekonomsko.«  

 

Drugi del delavnice 

Udeleženke so izbrale risalne liste iz svojih risalnih blokov, nato sem jim povedala, da je 

naslov delavnice »Risanje miže«. Podala sem navodila: med risanjem bodo mižale in, če bo 

možno, risale z nedominantno roko. S flomastrom naj rišejo toliko časa, kot želijo, s čim manj 

razmišljanja oziroma z mislijo na nekaj lepega. Začnejo lahko kjerkoli na papirju, rišejo pa 

lahko počasi in po želji tudi spreminjajo tempo, kot da bi šle na »sprehod« s svinčnikom 

po listu. Med podajanjem navodil so udeleženke govorile, komentirale likovno nalogo. Jerca 

je medtem vprašala: »Če vidiš en lik notri, pa ni zdaj to samo barvanje tega lika?« Odgovorila 

sem: »Seveda, pobarvate lik in potem pobarvate tudi njegovo okolico.« Nekatere izmed 

udeleženk so izrazile presenečenje nad nalogo. Maja je vprašala, če torej lahko nariše karkoli. 

Poka je izpostavila, da je možnost, da počečka mizo, in da ne bo kriva za to: »Samo če jaz 

počečkam mizo, nisem kriva.« Spodbujala sem jih, da pričnejo z delom, se sprostijo in počasi 

usmerijo na izvajanje. Meta je zelo hitro prenehala, zato sem ji rekla, naj počaka ostale. Druge 

so z delom nadaljevale. Naenkrat sem opazila, da so nekatere odprle oči in gledale drugam, 

zato sem jih prosila, naj z risanjem prenehajo.  
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Pozornost udeleženk sem nato usmerila na nastalo risbo in jim dala navodilo, naj poskušajo 

prepoznati oblike, vzorce, pokrajine, obraze, ki so nastali iz prepletenih črt. Nekatere 

udeleženke so se nastalim risbam nasmejale. 

  

Nato sem podala nadaljnje navodilo, naj pobarvajo prepoznane dele risbe z oljnimi pasteli, saj 

bodo tako določene oblike izstopile in bo na ta način nastala slika, ki jo lahko poimenujejo. 

Kati sem na njeno vprašanje odgovorila, da lahko vzame različne barve. Nekatere so se prvič 

srečale z oljnimi pasteli; ena izmed udeleženk je ugotovila, da so mastni. Mina je naredila 

samo eno linijo, zato sem jo spodbudila, da to ni pomembno, vendar pa naj poskusi s pasteli 

čim bolj zapolniti risbo. Vse udeleženke sem spodbudila, da čim bolj zapolnijo in poudarijo 

nastale like in okolico na papirju. Jerca je izrazila strinjanje, da na ta način zgleda izdelek še 

boljši. Kati je poslušala nasvet in dopolnila sliko. Mina je hitro prepoznala lik na svoji sliki, 

Pika pa je povedala, da nima domišljije.  

 

Nato sem podala navodilo, naj napišejo naslov likovnega izdelka in se podpišejo, če so  

končale. Dobile so dodaten list, na katerega so napisale zgodbo, lahko zelo kratko, o njihovi 

sliki, o nastalih vzorcih. Skupaj z Majo sva si nato izmišljali začetne stavke zgodb, v smislu: 

»Nekoč .../Nekega lepega dne …« Vmes se je oglasila Meta, ki jo je zanimalo, ali bodo dobile 

tudi izvod raziskave in vsega, kar si voditeljica in pomočnika zapisujejo, saj jo to zanima. 

Dobila je odgovor, da bo objava javna, ko bo raziskava zaključena. 

 

Tretji del delavnice 

Pokazala sem slike vseh udeleženk. Skupaj smo komentirale zanimive slike in označile 

nekatere kot zelo lepe izdelke. Spodbujala sem jih, da spregovorijo o svojih občutkih na tem 

srečanju. Maja je povedala, da se na delavnicah lahko sprosti, da je lahko kar risala črto, da je 

lahko dolgo vztrajala. Povedala je, da so verjetno bile na prvem srečanju bolj v zadregi, bolj ji 

je bilo pomembno, kaj so si drugi mislili, na drugem srečanju pa je tudi že vedela, kako 

delavnica poteka, kar je pripomoglo k njeni sproščenosti. Jerca in Kati sta povedali, da jima je 

bilo zelo dobro, ena je tudi pripomnila, da boljše kot pri prvem srečanju, Besi pa je 

odgovorila, da ji je bilo všeč tudi prvo srečanje. V nadaljevanju prikazujem del pogovora. 

Jerca: »Meni je bilo ful dobro.« 

Kati: »Meni je bilo tudi boljše kot zadnjič, ne vem zakaj.« 
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Maja: »Po mojem zato, ker je bilo prvič, pa potem človek čisto dobro ne ve, naslednjič si pa 

že da duška. Pa kar malo v zadregi si, kaj si bodo ljudje mislili … Ja, ampak dokler se ne 

počutiš dobro.«  

Besi: »Moraš bit sproščen.« 

Maja: »Ja, sprostiti se moraš.«  

Voditeljica: »Kako pa vi, Besi? Ali vam je danes boljše kot na prejšnjem srečanju?« 

Besi.: »Sej meni je bilo dobro tudi prejšnjič.« 

Jerca: »A veš, zakaj je bilo tako dobro? Ker sem te zmasirala.« (močan smeh) 

 

Jerca je povedala, da je bila na tokratnem srečanju malo odsotna, utrujena, zaradi pogrebov, 

na katerih je bila tistem teden. Una je govorila o tem, da je mislila, da bo na njeni sliki nastalo 

nekaj podobnega Majini sliki, ker jo zelo spominja na njeno dobro prijateljico. Vprašala sem 

še ostale udeleženke, ki se do sedaj še niso toliko vključile v pogovor, o njihovih slikah.  

 

Povedale so, kakšen sprehod so si predstavljale, ko so risale črto na papir, kje v naravi so se 

sprehajale. Mina je povedala, da je šla samo na sprehod, brez da bi imela v mislih določeno 

pot. Povedala je, da se ji zdi risba v redu. Vse niso risale z nedominantno roko. Napovedala 

sem, da bodo povedale še imena, ki so jih določile njihovim slikam, oziroma kar so napisale 

o njih. Meta je izpostavila, da ji je bilo to res težko, da nima domišljije, da si je nekaj 

izmislila, sicer pa, da je upoštevala navodilo in si pri risanju zamišljala, da je na sprehodu, in 

je pri tem uživala. Besi je povedala, kam je šla na sprehod, Mily pa je poimenovala objekt, ki 

ga je razpoznala s svoje slike, to je cvet marjetice, in ponovno povedala, da ji je bilo tokratno 

srečanje bolj všeč in da pričakuje, da bo vsakič lažje. Mily je še dodala, da niso umetnice, da 

pa se tukaj lahko izražajo. Lili je povedala, kako se je odločala o naslovu slike in da ga je 

v mislih spremenila, ko je sliko malo zavrtela in jo pogledala z druge strani. Lili: »Sem pa 

nekaj obračala list sem pa tja. Mi ni takoj prišlo, kaj naj bi to pomenilo. Potem ko sem 

barvala, sem hotela že napisati, sem obrnila list in sem nekaj drugega zagledala.« 

 

Na koncu so udeleženke dobile informacijo o naslednjem srečanju – torej o času prihoda in 

materialih, s katerimi bodo delale. Pri tem se je ponovno pojavil smeh Maje, ki je na tem 

srečanju veliko sodelovala v pogovoru, tako z drugimi kot tudi z voditeljico, in večkrat 

izpostavila, da se je na tem srečanju počutila bolje kot na prvem. 
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3. Besedna analiza 

Izstopale so naslednje značilnosti: 

1. Vloga voditeljice v likovni delavnici je bila predvsem v tem, da udeleženkam z besedami 

čim bolje predstavi, kako se naj sprostijo med ustvarjanjem, saj je to cilj delavnice. S svojim 

pristopom sem kot voditeljica pozitivno vplivala na samozavest udeleženk, saj sem jih 

pohvalila in opogumljala.  

2. Na storilnostni ravni so bile udeleženke različno produktivne:  

Nekatere udeleženke so risale črto nekaj minut, druge pa naredile samo eno linijo. Vsem pa je 

šlo dobro v drugi fazi dodajanja elementov, kjer so pokazale svojo razgibano domišljijo. 

3. Na odnosni in emocionalni ravni je bilo opaziti naslednje dogajanje:  

Vzdušje med udeleženkami je bilo bolj sproščeno kot pri prvi delavnici. Iz njihovih besed je 

bilo razbrati, da jim je bilo tokratno srečanje bolj všeč in da pričakujejo, da bo vsakič lažje. 

K njihovi večji sproščenosti je prispevalo tudi spoznanje, da niso »umetnice«, da pa se lahko 

po svoje izražajo in se na takšen način počutijo svobodne. Ponovno se je pokazala 

medsebojna podpora med udeleženkami. 
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4. Likovni izdelki 

 

     

Slika 13: 2. delavnica – Kati      Slika 14: 2. delavnica – Jerca      Slika 15: 2. delavnica – Maja 

 

     

Slika 16: 2. delavnica – Besi      Slika 17: 2. delavnica – Lili         Slika 18: 2. delavnica – Una 

                 

         

Slika 19: 2. delavnica – Meta    Slika 20: 2. delavnica – Mily        Slika 21: 2. delavnica – Poka 

 

   

 Slika 22: 2. delavnica – Pika            Slika 23: 2. delavnica – Mina 
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5. Likovna interpretacija 

     Del organskega sveta je tako imenovana »slepa risba« – nadrealna konceptualna risba, ki jo 

posameznik nariše z roko, ki ni dominantna, in ki v slikovnem polju učinkuje kot prostorska 

zaznava in v organskost teh nezavednih sledi, raztezanj, ki jih udeleženke nato določijo kot 

asociacijo na vidni svet, omogoča izrazito čustveno reagiranje (slike: Besi: »Sončni zahod«, 

Lili: »Nizek start«, Kati: »Par z otrokom«, Poka: »Bohinjsko jezero«, Meta: »Sprehod 

ob vodi« in Pika: »Avto na potepu«). 

Besi je sliko poimenovala »Sončni zahod« in zapisala: »Nekega lepega dne po dolgem 

sprehodu je utrujena mamica sedela na klopi in opazovala sončni zahod. Mala Sarica se je 

igrala s kužkom in tekala za velikim rumenim metuljem. Sonce je bilo že čisto blizu, tako da 

je bil občutek, da ga bom dosegla z roko. Veliko barv je bilo razlitih. Paša za oči. Lep konec 

dneva po napornem delu.« 

Lili je sliko poimenovala »Nizek start« in zapisala: »Nekoč je bil tekač, ki si je zastavil cilj, 

da preteče razdaljo med morjem in goro. Odloči se, da bo svojo pot pričel na najnižji točki in 

se povzpel na najvišji vrh gore. Odločitev končnega cilja je pretehtala njegova želja živeti 

v gorah, kjer je daleč od vsakdanjega vrveža in lepa okolica.« 

Kati je sliko poimenovala »Par z otrokom«, jo naslovila »Glasbena družina« ter nadaljevala: 

»Nekoč je živela družina, ki je zelo rada imela glasbo. Z glasbo sta zasvojila tudi svojega 

otroka. Na ta način sta ga hotela zaščititi pred krutim svetom.« 

Poka je sliko poimenovala »Bohinjsko jezero« in zapisala: »Čudovito bohinjsko jezero, 

obdano z visokimi gorami, pod njimi travniki, kjer cvetijo gorske rože in se pasejo krave. 

Ob jezeru se razprostirajo polja. Pogled na jezero in gore, obsijane s soncem, mi vedno vzame 

dih.« 

Meta je sliko poimenovala »Sprehod ob vodi« in zapisala: »Nekoč smo se s prijateljico 

iz mladosti in z otroki sprehajali. Te dolge sprehode še vedno obujava kot sprostitev 

po dolgem napornem tednu v službi. Veselim se poletnih dni, ko se bomo ponovni srečali in 

obiskali nama še neznane poti.« 

Pika je sliko poimenovala »Avto na potepu«. 
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Mina je sliko poimenovala »Zoro« in je zapisala: »Nekega lepega dne se je Zoro odpravil, da 

odkrije svoj skriti zaklad. Čakalo ga je naporno raziskovanje votline, pod katero se je znašel. 

Le kaj bo našel?« 

      Una je sliko poimenovala »Petelin« in zapisala besede: »Jutro ..., sonce …, toplina …, 

smeh …, ljubezen …, otrok …, življenje (to besedo je podčrtala) … Biti nekomu vse.« 

Jerca je sliko poimenovala »Palčkov prestol« in zapisala: »Nekoč je v gozdu nad vasjo ob lepi 

jasi stala mogočna skala. Na tej skali si je popotnik lahko oddahnil po dolgi poti. Imela je 

namreč obliko prestola. Na tem prestolu so v davnih časih palčki iskali navdihe za nove 

pravljice, tiste najlepše, ki se vsakič ob branju dotaknejo srca. In ta skala je tam še danes; in 

če se ugnezdiš v palčkov prestol, zapreš oči, domišljija poleti. Na njenih krilih lahko najdeš 

srečo.« 

Maja je sliki dala naslov »Gnezdo s pirhi« in zapisala: »Nekoč je bila ptičica, ki ni znala nesti 

jajc. Bila je nesrečna in je zavidala ostalim ptičicam. Vse so jo tolažile, da bo tudi njej uspelo, 

in so jo spodbujale. Pomlad se je že dodobra razmahnila in ptičica je bila čedalje bolj 

nestrpna. Pripravila si je gnezdo iz traku stare kasete, cele dneve je prečepela v njem. Neko 

jutro se je zgodilo … Zbudila se je iz glooobokega spanca, ko je bilo gnezdo še prav posebej 

toplo. Pretegnila se je, se skobacala na rob gnezda in ko se je obrnila nazaj, jih je zagledala … 

Bila so pisana, vseh mogočih barv in vsako drugačno … Kot pirhi (zraven je narisala 

nasmešek).«  

Mily je sliko poimenovala »Cvet mladosti« in zapisala: »Lep poleten dan, takrat je vzklil, se 

razcvetel, nov svet, novo življenje. Lepo z ljubeznijo sta ga vzgajala – negovala ona in on. 

Rasel je in se lepo razcvetel. Tiho je v tem cvetu tlela majhna iskrica o nadaljnjem bivanju 

na zemlji … Uspelo mu je, zadovoljen je …« 

 

6. Povzetek ugotovitev 

Vloga voditeljice je bila še vedno izstopajoča, trije deli vaje, navodila za vsak del posebej. 

Komunikacija med voditeljico in med udeleženkami se je povečala, prav tako se je povečala 

tudi komunikacija med udeleženkami. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

60 

 

2.3.1.3 Tretja delavnica: Igranje s temperami 

1. Uvod: namen in pomen delavnice 

Likovni material, ki smo ga uporabili v tej delavnici, so tempere in čopič. Mnogo udeleženk 

temper in čopiča ni uporabljalo že od otroštva, zato sem jim tehniko predstavila. V tej 

delavnici so imele priložnost ustvarjanja s tekočim medijem. Namen tega je bil, da občutijo 

svojo igrivost vaje ter da sprejmejo, da imajo manj vpliva na končni videz izdelka. 

Tempero se je z mokrim čopičem naneslo na središče papirja in prepognilo papir. Udeleženke 

so počasi premikale roke, v katerih so držale papir, ter tako spreminjale obliko pretakanja 

barvnih sledi. Končne slike so pri tej delavnici vedno presenečenje, ki se lahko razvije 

v poglobljeno fantazijsko delo. 

Namen te delavnice je bil ustvariti kombinacijo pomanjkanja nadzora slučajno nastalih 

madežev in sproščenega stanja duha, kar je lahko za udeleženke zahtevno.  

2. Izvedba 

Prvi del delavnice 

Nadomeščanje manjkajočih delavnic za štiri udeleženke, ki so predčasno prišle na srečanje 

likovne delavnice. 

1. Najprej sem podala navodilo: vsaka udeleženka naj izmed barvnih listov brez veliko 

razmišljanja izbere tri barve in iz njih izreže tri različne oblike, in sicer v dvojniku, in jih nato 

nalepi na risalni list. Meta je vprašala, ali morata biti lika popolnoma enaka, in potrdila sem, 

da morajo delati dvojnike. Una je indirektno izrazila kritiko razmišljanja Mete: »Logično je, 

da sta dvojnika enaka.« Meta se je odzvala s smehom in šaljivim komentarjem, češ da smo 

sedaj kot v vrtcu, in se smejala. Nato so udeleženke ustvarjale svoje slike. Proti koncu tega 

dela je Una vprašala, ali lahko še kaj izreže. Spomnila sem jo, da je treba najprej dokončati 

celoten postopek slike, nato pa je svobodna v svojem likovnem izražanju. Pomočnik je 

spomnil na časovno stisko in vprašal, ali naj gre po ostale udeleženke, ki so prišle na tretjo 

delavnico. Odločila sem se, naj še malo počakajo. Pomočnik se je pošalil, da ima skupina 

zgoraj »kavomat« in da ji ne bo dolgčas, kar je izzvalo smeh pri prisotnih udeleženkah. 

  

2. Podala sem navodilo, naj vsaka udeleženka nalepi like na svoj risalni list v poljubni 

postavitvi, liki se lahko tudi prekrivajo, in si izmisli naslov svoje postavitve ter z njim označi 

list. Poskrbela sem, da je imela vsaka udeleženka ustrezne pripomočke (pisala, škarjice, lepilo 
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ipd.). Meta, ki na začetku ni takoj razumela navodil glede likov dvojnikov, je tudi sedaj 

postavila vprašanje na to temo (če prilepi skupaj oba dvojnika, ali bo potem to razumljeno kot 

dvojnik), kar je nakazovalo na to, da udeleženka še sedaj ne razume pojma dvojnik. 

Udeleženki Meti sem rekla, da lahko lik prestriže na pol in bo to v redu. 

 

Una me je vprašala o poziciji naslova (na enem mestu ali čez cel list). Obenem mi je tudi 

povedala, da ima težave z izražanjem v slovenščini, saj prihaja iz druge države. Odgovorila 

sem ji, da lahko napiše, kakor želi. 

 

3. Podala sem novo navodilo: na list papirja naj zapišejo vse besede, ki jim pridejo na misel 

ob njihovem izdelku (»umetnini«) in se nanašajo na njih (so osebne), besede, misel, zgodbo, 

pesem, in naj se pod to podpišejo oziroma napišejo svoje ime oziroma kratico imena. 

 

4. Povedala sem, kako naj označijo svoj izdelek (naslov, datum) in ocenijo svoje zadovoljstvo 

z izdelkom z ocenami 1–10 na petih vprašanjih (zadovoljstvo z izdelkom, z izvedbo, čustvena 

vrednost izdelka, vrednost za samopodobo, koliko jim izdelek pomeni). 

 

Drugi del delavnice 

Med udeleženkami se je razvil pogovor o lepem dizajnu kemičnega svinčnika Swarovski in 

o tem, kako to dobro vpliva na počutje. Pogovor je potekal naprej o organizacijskih stvareh, in 

sicer sem jim povedala, kako naj sporočajo svojo morebitno odsotnost, če bo katera 

od udeleženk zadržana, da že prisotne ne bodo čakale na začetek delavnice. Preštela sem 

udeleženke in povedala, da so danes prisotne v polnem številu – 11. Nato je Maja vprašala, 

kaj je to distres. Pomočnik je pojasnil, da je to negativni stres ali stiska. Sledili so tehnično-

organizacijski pogovori z udeleženkami, ki so si po navodilu začele pripravljati pripomočke. 

Udeleženke so se med seboj veliko pogovarjale. Povedala sem jim, da so nekatere med njimi 

rekle, da se počutijo kot v šoli, in da sem res opazila, da veliko »klepetajo«. Udeleženke so se 

zasmejale. Pomočnik se je pošalil in rekel, naj izpolnijo daljico užitka, to je daljica slabega ali 

pa dobrega razpoloženja. 

 

Nato sem podala navodila za tretjo delavnico. Povedala sem, da danes ne bodo delale nič 

posebnega, samo igrale se bodo s tempera barvicami in nato izpolnile zahtevano na listu 

papirja. Razložila sem jim, kako bodo nanesle na risalni list barvne sledi in nato prepognile 
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list. Jerca je nato vprašala, ali naj slikajo na hrapavo ali gladko stran papirja, odgovor je bil, 

da »na hrapavo«. Nato je sledilo navodilo za mešanje barv. Udeleženke so pričele z likovnim 

ustvarjanjem. Vmes so se slišali šaljivi komentarji udeleženk, da je nastal »zmazek«, »a 

krvavice delaš«, »bo špricnilo vate«. Med delom je odzvanjal smeh skupine. Meta je najprej 

preizkusila barve na svojih nohtih, namazala si jih je kot z lakom. Nato sem dala navodilo, naj 

odprejo prepognjen papir, in zaslišali so se vzkliki navdušenja s strani udeleženk: »Vauuu«. 

Sledilo je navodilo, da sedaj lahko še s čopičem dopolnijo sliko in da naj pri tem uporabijo 

svojo fantazijo. Udeleženke so komentirale med seboj, kako je katera svojo sliko naredila, in 

izrazile zadovoljstvo. Poudarila sem, da niti ena ustvarjena slika ni enaka drugi in da je bistvo 

delavnice v tem, da ni mogoče imeti kontrole pri nastajanju slike. Povedala sem še, da lahko 

vsaka udeleženka na tak način naredi še eno sliko, če tako čuti. Nato so udeleženke podpisale 

slike, začele pospravljati pripomočke za delo in izpolnile vprašalnik o zadovoljstvu 

z izdelkom. Med izpolnjevanjem so si udeleženke med seboj izmenjale šaljive pripombe. Ko 

so končale, so se nekatere udeleženke začele med seboj pogovarjati o inzulinskih črpalkah, ki 

jih nekatere izmed njih uporabljajo za zdravljenje sladkorne bolezni. 

 

Tretji del delavnice 

Prosila sem pomočnico in pomočnika, da prilepita vse nastale slike na steno. Nato sem 

povabila udeleženke, da o nastalih slikah kaj povedo. Udeleženke so podajale asociacije 

na sliko ene udeleženke (angelček, vesoljec, bitje z drugega planeta, vešča, hudiček). Povabila 

sem h komentiranju še Piko, avtorico slike (»tisto oranžno kot mačja glava, tisto na glavi ne 

vem, kaj se mu je ›vžgal‹«), Maja je rekla »petarda«. Udeleženke so se smejale. Sledili so 

komentarji ostalih slik po istem vzorcu. Ves čas je bilo vzdušje sproščeno in je slišati je bilo 

veliko smeha. 

 

Udeleženke sem vprašala, kako so doživljale delo s temperami, ki jih verjetno dolgo niso 

uporabljale. Maja je povedala, da se je počutila čudno, verjetno zato, ker je imela željo 

po kontroli; ni se prepustila spontanosti, zato čuti nezadovoljstvo s svojim izdelkom. Ta 

izkušnja je bila čisto nasprotje doživljanju, ki ga je občutila v drugi delavnici. Tedaj si je 

»dala duška«. Opazila sem, da je delala precej dlje kot ostale udeleženke in je ustvarila pravo 

mrežo črt. Povedala je, da se je bala, kaj bo in da bodo barve zlezle preko meja papirja, tako 

kot se je pri ustvarjanju v drugi delavnici bala, da bo s kemičnim svinčnikom spolzela 

s papirja in umazala mizo, ki smo jo pozabili zaščititi. Tokrat je bila miza zaščitena 
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s časopisnim papirjem, zato je udeleženka začela razmišljati v smeri, da je ta strah usidran 

v njej. Maja: »Jaz sem se počutila ful čudno, ker sem se bala, da se mi bo kaj spacalo. Preveč 

sem taka, ko hočem vse ful zorganizirati in mi ni bilo fajn …« Jerca: »Preveč paziš.« Maja: 

»Pa izdelek tudi je bil čisto zorganiziran, kako se že reče, nič spontan.  No, saj ne to, da bi 

lahka vplivala na to, kaj bo gor, ampak tako omejen, premajhen, samo da ne bilo kaj tako, ne 

vem, brez veze no … Nisem bila zadovoljna s svojim izdelkom, he he, čeprav nisem vedela, 

kaj pričakujemo, ampak preveč sem se hotela kontrolirat pri tem.« Rekla sem: »Ravno to naj 

ne bi.« Maja: »Saj zato, meni je totalno nasprotje tistemu zadnjič, ko se mi je zdelo, da sem si 

dala duška, zdaj sem se pa kar malo bala, kaj bo (smeh), saj čisto brez zveze, saj čisto 

podzavest je mogla biti.« Rekla sem: »Ne vemo, kaj bo nastalo?« Maja: »Pa cajtenge … Saj 

ne da bi me bilo strah, kaj bo nastalo, ampak da ne bo čez zlezlo.« 

 

Ostale udeleženke so povedale, da so se počutile prijetno, doživljale so spontanost in so bile  

tudi zadovoljne s svojimi izdelki. Mily je ugotovila, da so vse zrcalne slike. Maja je poudarila, 

da ima vsaka svoje asociacije. Pogovor o pestrosti asociacij je zelo zabaval vse udeleženke. 

Pojavile so se tudi ocene osebnostnih lastnosti, Meta je označila Lili z romantično dušo, ker je 

povedala, da je v svoji sliki videla metulja. Skupno so ugotovile, da samo pri treh slikah ni 

modre barve. Jerca je povedala, da je prebrala o raziskavi, ki je pokazala, da je modra 

najljubša barva večini ljudem, njej pa ni. 

 

Z delavnico sem zaključila, ko so vse udeleženke označile še daljico razpoloženja. 

 

3. Besedna analiza 

Izstopajo naslednje značilnosti: 

1. Poudarjena je bila vloga voditeljice, ki je dajala navodila in vodila od opravila k opravilu 

ter ob tem reflektirala doživljanje udeleženk.  

2. Na storilnostni ravni so bile udeleženke nekoliko manj produktivne:  

Izbrale so vsaka svoje barve, nanesle barve na list papirja, prepognile list in se prepustile 

temu, da se je kompozicija sama ustvarila, napisale asociacije oziroma »zgodbo« in na koncu 

reflektirale občutja in proces. Doživele so začetek in konec vaje, njeno uspešnost, obvladanje 

posameznih opravil. 

3. Na odnosni in emocionalni ravni je bilo dogajanje naslednje:  
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Opaziti je bilo, da je bila tesnoba še manjša kot med prvo in drugo delavnico. Med seboj so 

udeleženke prišle v delovne stike (izmenjava pripomočkov), izražale svoja čustva in tudi 

zadrege. Doživele so resonanco pri drugih in tudi podporo drugih. Doživele so tudi kritiko 

drugih. Vzdušje se je v drugem delu delavnice dodatno sprostilo, kar je bilo opaziti kot 

prisotnost smejanja. Kaj bi pomenilo obnašanje, verbalizacije udeleženk? Ena udeleženka je 

reflektirala doživljanje nezadovoljstva s svojo sliko, v smislu tega, da se ne more sprostiti. Ta 

udeleženka je dobila uvid v vzročnost svoje nesproščenosti: zaradi ponotranjenega občutka, 

da mora vse kontrolirati. Druga udeleženka je dobila uvid, da ima vsaka udeleženka svoje 

asociacije in da pestrost pozitivno vpliva na razpoloženje vseh. Iz vsebine teh asociacij 

udeleženke začnejo sklepati na osebnostne lastnosti avtoric slik, kar je pokazalo 

na pojavljanje procesa medosebnega prepoznavanja in sprejemanja. Ugotovile so, da vsebuje 

večina slik modro barvo, iz česar sklepajo na pozitiven vpliv modre barve na razpoloženje 

udeleženk. 

 

4. Likovni izdelki 

     

 Slika 24: 3. delavnica – Kati      Slika 25: 3. delavnica – Jerca    Slika 26: 3. delavnica – Maja 

 

                                                  

                  Besi                               Slika 27: 3. delavnica – Lili       Slika 28: 3. delavnica – Una 

 

      

 Slika 29: 3. delavnica – Meta    Slika 30: 3. delavnica – Mily     Slika 31: 3. delavnica – Poka 
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Slika 32: 3. delavnica – Pika              Slika 33: 3. delavnica – Mina 

 

5. Likovna interpretacija 

Mehki robi v likovnem delu pri slikanju omogočajo asociacije, ki so po naravi izrazito 

čustvene – kot del našega lastnega razumevanja telesnih tekočin. Dojemanje madežev se 

navezuje na organskost tekočin, ki jih izloča naše lastno telo – torej gre za močno čustveno 

odzivanje, kar so psihologi reflektirali v analitični duševni prostor – Rorschachove packe 

(slike: Meta, Jerca, Lili, Poka in Una).  

 

6. Povzetek ugotovitev 

Izstopali so vloga voditeljice, nadomeščanje prejšnjih vaj s strani nekaterih udeleženk, trije 

deli vaje, navodila za vsak del posebej. 

Komunikacija je potekala med voditeljico in udeleženkami in med udeleženkami samimi. 

Prišlo je do prvih kritik med udeleženkami in pojavil se je proces medosebnega 

prepoznavanja in sprejemanja. 

 

Druga skupina delavnic: nadaljevanje slik 

 

2.3.1.4 Četrta delavnica: Kolaž z namenom predstavitve sebe 

1. Uvod: namen in pomen delavnice 

Del kolaža so tudi »najdene« strani iz različnih revij. Udeleženci te delavnice iz revij 

spontano izrežejo deset slik, ki se jim zdijo zanimive. Slike so jim lahko všeč ali pa ne, lahko 

so asociativno povezane z njihovim življenjem. Slike nato prerazporedijo in prilepijo na papir, 

na način, ki se jim zdi smiseln ali pa jim kaže nek pomen. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

66 

 

Preko kolaža udeleženci doživijo okolje kot dovolj varno in udobno, tako da povedo kaj 

o sebi, na ta način pa skupina postane bolj povezana. Preko kolažiranja (dovolj je vizualni 

vidik; ker je kolaž »tihi pripovedovalec«) dobijo v skupini povratne informacije.  

 

2. Izvedba 

Prvi del delavnice 

Srečanje se je pričelo z uvodno vajo za ogrevanje. Po štiri do pet udeleženk se je po navodilu 

prijelo za roke in s telesi naredilo pentljo na način, da se niso preprijemale z rokami, temveč 

so se nenehno držale le z dlanmi. Udeleženke so z veliko smeha uživale v medsebojnem 

prepletanju/razpletanju. 

 

Drugi del delavnice 

Podala sem navodilo, da bo potekalo striženje iz revij, in sicer deset do dvanajst slik oseb ali 

obrazov, ki so jim všeč ali pa tudi ne; pogoj je le ta, da so nekako povezane/povezani 

z njihovim življenjem. Udeleženke so podale nekaj vprašanj na temo izbire in nato začele 

listati revije. Naprosila sem jih, naj ne začnejo prehitro izrezovati, in se pošalila, naj ne bodo 

v njihovem izboru le slike žensk. Slišati je bilo smeh udeleženk. 

   

Tretji del delavnice 

Udeleženke skupine so na poziv ena za drugo prihajale pred skupino in komentirale svojo 

sliko. Poka je predstavila dve sliki njej sicer nesimpatičnih žensk iz televizijskih nadaljevank, 

priznala pa je, da sta uspeli doseči nekaj pomembnega v svojem življenju. Povedala je, da ima 

ena od njiju dober stil oblačenja, ki pa je njej nedosegljiv. Tretja ženska na sliki ji je bila 

simpatična, saj je noseča, tudi sama je bila namreč pred kratkim noseča in je bila v času 

obiskovanja delavnic še na porodniškem dopustu. Četrta oseba je bil olimpijski plavalec brez 

ene roke in brez ene noge. Všeč ji je bilo, da ima punco, ki ga podpira. V skupini se je razvil 

pogovor o tem, koliko rok ali nog nima in v čem se razlikuje na primer od Nicka Vujičiča. 

Povedala je, da je njen kolaž nekakšna mešanica njenih trenutnih občutij, ki jih je občutila 

med izbiranjem slik iz revij. Poka: »Ja, tole je moj izum (smeh). Jaz sem tole žensko 

iz ›klana‹ dala gor, ker mi je totalno antisimpatična, ampak je iz nič ogromno naredila, se mi 

zdi, da vse tiste hčere njene podturla, da so zdaj vsi super fajn. Tole sem dala sem, ki mi je 

tudi nesimpatična, ampak imajo te ženske v ›Sex v mestu‹ neki stil oblačenja, ki si bi ga jaz 

mogoče želela, pa mi ni dosegljiv, a ne. Ne to, ne finančno.« Marjetka je dodala: »Ne 
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finančno … (malo smeha) … Tole sem dala, ker mi je enostavno simpatična punca, čisto tako, 

to punco sem dala, ker je noseča in jaz sem bila tudi noseča, pa je bila nekako tako v tem 

smislu pozitivna, potem je tale fant, ki plava, in njegova punca, on mene totalno 

navdihuje.« Rekla sem: »Ali je to potem znana oseba?« Poka je odgovorila: »V bistvu je 

plavalec, olimpijec, samo eno roko ima in eno nogo, ne vem točno.« Jerca: »Samo eno roko 

ima. Njegova punca je pa pač tako normalna, če lahko tako grdo rečem, in mi je fajn zato, ker 

je v bistvu njegova punca in ga spodbuja v tem.« Poka je odgovorila: »Mislim, da ima eno 

roko, pa nima nog.« Jerca je dodala: »Štrcelj ima.« Jaz: »Iz te slike ni tako razvidno.« Poka je 

rekla: »Eno roko nima, pa dveh nog nima.« Pomočnik voditeljice je dodal: »Se pravi ena 

blažja oblika kot pri Vujičiču«. Meta: »Mislim, da je to hujša oblika.« Pogovor se je nato 

razvil med vsemi udeleženkami. Jerca je rekla: »On je bil svetovni prvak v plavanju.« Poka je 

dodala: »Vem, da je neki plaval, olimpijsko medaljo je dobil.« Jerca je ponovno rekla: »Ja, ja 

olimpijsko je dobil.« Poka: »Potem sem našla Salome, he he, zato ker pač je ena zgodba od 

zadaj, za tem, in se mi zdi, da je imela tudi težko življenje, pač je prišla do tega, kakor je zdaj, 

da je ratala ženska … Pa potem je tale igralka, ki ne vem točno, katera je, simpatična mi je 

bila, pa ta dva, ki ju kot ne poznamo, ampak zato, ker se pač imata rada, in kot ljubezen, 

potem pa še Paul McCartney tukaj kot nekaj zgodovinskega, pač nekaj.« Vprašala sem: 

»Kako to sliko doživljate, ta kolaž? Morda bi tudi o vas lahko nekaj povedal.« Poka: 

»Doooživljam?« Rekla sem: »Kaj vam najprej pride na misel?« Poka je odvrnila: »Pojma 

nimam, kaj pa vem, neka zmes trenutnih občutij, ki sem jih izbrala iz tiste revije.« 

  

Kati je govorila o prilepljenih slikah v povezavi z domačimi živalmi, o svojem vrtu, vodi in 

zaljubljenem paru. Tudi o njenem partnerju, ki jo ima enako rad kot v začetku. Rada potujeta 

in rada kuha. Dobro bi bilo, če bi prenehala s kajenjem in manj čokolade pojedla. Povedala je, 

da kolaž prikazuje njeno življenje, nekaj, kar imaš rad, in nekaj, kar nimaš.  

 

Pika je priznala, da ni dobro razumela navodil in je potem vseeno »nekaj skupaj spacala«. 

Podala je svojo celo življenjsko zgodbo, nenehni boj s svojo težo.  

 

Mina je s kolažem predstavila svojo družino. O sebi pa je povedala, da se veliko ukvarja 

z rekreacijo.  
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Lili je tudi povzela, da so vse njene slike, ki jih je izbrala, nekako povezane z njeno povišano 

telesno težo, pa tudi s stvarmi, ki jih rada dela, in tudi z obsegom njenih želja.  

 

Besi je prilepila slike filmskih igralcev in igralk. Pomenile so ji zdravo življenje, pozitivno 

energijo. Prilepila pa tudi sliko obraza neznanega človeka, ki ji ni bil všeč, pa ne ve zakaj. 

Tudi ni imela predstave, kako bi lahko te slike predstavljale njo.  

 

Meta je pojasnila, da nalepljene podobe pomenijo pozitivnost, ki jo je treba imeti v življenju. 

To, da smo vsak dan nasmejani, ker je življenje kratko.  

 

Maja je povedala, da so si vse zelo podobne. Po nekem instinktu opazijo sliko, ki jim nekaj 

pomeni, in jo nato prilepijo. Pozitivne in negativne stvari in želje. Pa nenehna borba 

s kilogrami.  

 

Zadnja udeleženka, Jerca, je veliko govorila o svoji borbi s težo in o simboliki slik, povezani 

s tem. 

 

Vse udeleženke sem pohvalila, posebej prvo, Poko, ker je imela najtežje delo »prebiti led«, 

saj se je najprej izpostavila in predstavila svoj likovni izdelek. Ponovno sem opozorila 

na pravilo zaupnosti informacij, in sicer da vse, kar se pogovarjamo, ostane znotraj te skupine. 

 

3. Besedna analiza  

Izstopale so naslednje značilnosti: 

1. Vloga voditeljice je bila manjša kot pri preteklih delavnicah, udeleženke so zavzemale več 

pobude v predstavitvah in reflektiranju svojih izdelkov.  

2. Na storilnostni ravni so bile udeleženke zelo produktivne:  

Vsaka od udeleženk je izbrala svoje slike iz revij, jih izrezala, sestavila kompozicijo, napisala 

asociacije oziroma »zgodbo« in na koncu reflektirala občutja in proces. Vse udeleženke so 

doživele začetek in konec vaje, njeno uspešnost, obvladanje posameznih opravil.  

3. Na odnosni in emocionalni ravni je bilo dogajanje naslednje:  
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Izpostavljanje udeleženk je potekalo na novi ravni, saj so morale tokrat priti 

pred skupino/tablo in spregovoriti o sebi ter svoji družini s pomočjo ustvarjenih likovnih 

izdelkov. Tokrat je več udeleženk spregovorilo o svoji nenehni borbi s svojo telesno težo, kar 

je nakazovalo na prve izraze doživljanja svoje negativne samopodobe, brez neposrednega 

samorazkrivanja. Za izbranimi slikami se skrivajo naslednja občutja skrbi, ki pa jih 

udeleženke niso neposredno ozavestile: Kaj je mogoče v življenju doseči? Ali je mogoče 

obvladati to bolezen? Ali imam oporo v svojcih? Ali sem »invalidna«?  Ali res lahko izbiram? 

Kaj izbrati? Izražajo zaskrbljenost za družino in partnerski odnos. 

 

4. Likovni izdelki 

 

       

Slika 34: 4. delavnica – Kati           Slika 35: 4. delavnica – Jerca      Slika 36: 4. delavnica – Maja 

 

     

 Slika 37: 4. delavnica – Besi         Slika 38: 4. delavnica – Lili            Slika 39: 4. delavnica – Una 

 

     

 Slika 40: 4. delavnica – Meta       Slika 41: 4. delavnica – Mily         Slika 42: 4. delavnica – Poka 
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Slika 43: 4. delavnica – Pika           Slika 44: 4. delavnica – Mina 

 

      5. Likovna interpretacija 

Svet, v katerega smo položeni, zaznavamo fragmentarno vse do časa, ko enkrat »dozorimo« 

in postajamo starejši, tako kot udeleženke moje likovne delavnice, ki naposled vidijo celoto 

sveta. V četrti likovni delavnici sem bolnicam ponudila pop artistično kolažiranje, ki naj bi 

iz fragmentov zgostilo pripoved v celoto. Iz asociativnega izbora notranjih oziroma izrezanih 

podob in revij so bolnice sestavile svojo lastno duhovno pokrajino, ki nam razodeva področje 

nezavednih želja, asociacij na preteklost, čustveno navezane potlačene želje. Dela, ki so 

nastala, so sicer brez organizacijskih oziroma osmišljenih likovnih vsebin (zelo malo je 

prekrivanja, vizualnega razmišljanja), vendar učinkujejo kot vizualni zemljevid posameznika 

in njegove duhovne refleksije. Ponujene revije so polne potrošniških podob, povezanih 

z mladostnim videzom, ki se tudi najpogosteje pojavljajo v posameznih delih, in morda je 

najbolj izpostavljen ta kontrast – kot neka boleča duhovna sled oziroma kot bolezensko stanje. 

(Slika Une: »Vse, kar veš o meni«, slika Mily: »Moji dogodki v življenju« in Majina slika.)  

 

6. Povzetek ugotovitev 

Izstopala je vloga posameznih udeleženk, ki se morajo izpostaviti pred drugimi z opisom 

svoje družine. Nakazali so se prvi izrazi udeleženk o doživljanju svoje negativne samopodobe 

brez neposrednega samorazkrivanja. Za izbranimi slikami se skrivajo različna občutja skrbi in 

tudi različna doživljanja v povezavi s svojo boleznijo, svojo samopodobo in svojo družino. 

Komunikacija med udeleženkami se je povečala. 

 

2.3.1.5 Peta delavnica: Tihožitje in preobrazba 

1. Uvod: namen in pomen delavnice 

Namen te delavnice je pomoč bolnikom pri raziskovanju njihovih zmožnosti spreminjanja 

zunanje slike v njim pomemben simbol. Na mizo postavimo enega ali dva predmeta (običajno 

uporabimo svečo in kamen). Bolniki si vzamejo čas za razmišljanje o predmetih in odnosu 
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do njih. Prikazali se bodo občutja, spomini in čustva. Bolniki nato izdelajo sliko dejanskega 

predmeta ali sliko, ki bo prikazala sprožena občutja, spomine in čustva. Zunanji predmet 

stimulira bolnikov vpogled v svoj notranji svet. 

2. Izvedba 

Prvi del delavnice 

V začetku delavnice sem udeleženkam dala navodila za likovno izražanje, ki se imenuje 

»Tihožitje s kamnom in svečo«. Udeleženke so se, takoj po navodilu, same organizirale in 

postavile kamen in svečo na stol in vse skupaj na mizo. Povedale so, da zato, da bodo bolje 

videle pripomočke za ustvarjanje. Pri tem so se obilno zabavale, ker so bili predlogi 

za postavitev eksponatov različni. Pojasnila sem, da je bistvo vaje, da zunanje podobe 

preoblikujemo v za nas pomembne simbole. Zato je velika verjetnost, da bo naslikano več kot 

spoznavno tihožitje. Povedala sem jim, da morajo predmete začutiti z vsemi čutili, in naročila, 

naj pomislijo, kakšen občutek jim predmeti dajejo, ter se prepustijo prostim asociacijam. 

Dodala sem, da se bodo opazovani predmeti tako preoblikovali v slikarsko delo. Odločijo se 

naj same in pri tem ozavestijo svobodo, ki jo imajo, da lahko same nekaj ustvarijo in same 

izberejo tehniko slikanja.  

 

Drugi del delavnice 

Nato so udeleženke pričele z delom. 

 

Tretji del delavnice 

Meta je opisala kamen in svečo, ki ju dejansko ima doma, na polici svojega okna, ki gleda 

na Kamniške planine. Pogled skozi okno na planine ji veliko pomeni, saj si na ta način spočije 

um in sprosti.  

 

Pika je povedala, da se je spomnila na kamne in vodo v Kamniški Bistrici. Na sprehodu, 

ob pogledu na vodo in hribe, doživlja občutek miru. Pripomnila sem, da je morda v tem tudi 

občutek svobode. Nato se je razvil krajši pogovor med udeleženkami o tem, koliko jih doma, 

s svojih oken, vidi Kamniške planine.  

 

Nato je Jerca spregovorila o svoji sliki. Povedala je, da je imela prvo asociacijo 

na pokopališče, a jo je takoj opustila. Druga asociacija je bila na morje in je tudi narisala 
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morje in skale. Morje je doživela kot divje/valovito. Pomočnik vodje je vprašal udeleženke, 

ali morda kaj vidijo v skalah. Več udeleženk je videlo različne obraze, ob pogovoru se je 

razvil smeh.  

 

Mina je povedala, da je tudi imela asociacijo na pokopališče, a je misli preusmerila, ozrla se je 

po prostoru in videla na plakatu smrekico. To jo je spomnilo na božični čas in družino, zato je 

potem to narisala.  

 

Mily je tudi dobila asociacijo na pokopališče, a je preusmerila v spomin na hrib in gozd 

nad njeno hišo. Na sprehodu se sprosti in odžene temne misli.  

 

Kati sta eksponata spomnila na vodo, morje in kamne v morju. Ima lepe občutke ob tem, ko 

se med plavanjem v morju sprosti in gleda modro barvo okoli sebe.  

 

Maja je povedala, da ni gledala kamna ali sveče, temveč stol. Ta pogled jo je spomnil 

na dogodek v otroštvu, ko je v stari babičini hiši raziskovala podstrešje in našla polno 

zaprašenih stolov, ki so jo fascinirali. Udeleženka je tako narisala veliko stolov, ki jih je 

občutila kot obuditev skrivnostnega doživetja.  

 

Una je ugotovila, da je njena slika edina brez barv, da je obarvana risba. Neka udeleženka je 

pripomnila, da ima slika odtenke. Pojasnila je, da jo je motiv kamna in sveče spomnil 

na pokopališče, zato je narisala mrtvo mesto. Občutila je strah, veliko strahu. Vse, kar je 

ostalo od mesta, je vsepovsod kamen na kamnu in iz tega izhaja občutek hlada. Povedala je, 

da ni imela težkih osebnih spominov, izhaja pa z območja, kjer je divjala vojna in je ponekod 

gozd prerasel ruševine stavb. Dodala je, da jo je velikokrat strah, vendar vedno preusmeri 

misli, danes pa to ni šlo; Una: »Vi ste nam dali nalogo in tisti kamen, ki ste ga dali zraven 

sveče, je ena zgodba, kjer je pokopališče. Ne vem kaj, ampak prvi občutek je bil mrtev 

občutek, in strah. Definitivno strah … Amm, kaj je na sliki? Mrtvo mesto. Edino kamni so 

ostali, to so drevesa, ki so polomljena, ožgana. Deli strehe na cesti. Edino, kar se vidi, so spet 

rastline, nekaj je spet začelo cveteti. (mrmranje v okolici) Nekaj se dogaja, ampak je samo  

kamen na kamnu ostal. To je ta občutek mrzlosti, hladnosti in … Vprašala sem: »Imate 

kakšen spomin?« Una: »Ah, ne.« Dodala sem: »Ne?« Una odgovori: »Ne, res ne, nimam 

takšnega spomina. Veste, jaz prihajam iz tistega prostora, kjer je vojna veliko škode naredila. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

73 

 

Tiste majhne vasi, ki so bile okoli mest, so bile zares zažgane. Edino gozd napreduje, tam, 

kjer je bila ena cela vas, je sedaj samo gozd. Tako ni bilo občutkov lepega, tisti kamen me je 

spomnil na to, tisti hlad.« Kati je dodala: »Čeprav kamen je lep.« Una je odgovorila: »Tista 

prva asociacija na ta kamen, je nisem želela dati stran.« Rekla sem: »Dobro, da ste temu 

sledila.« Una je odgovorila: »Ker mene je ful strah, vedno me je ful strah, samo ne vem 

kaj … Samo to vedno dam stran, ampak danes ni šlo.« Vprašala sem: »Ste zdaj v redu?« Una 

je odgovorila: »Ja,  ja. V redu sem, ampak mi je še vedno mrzlo.« V skupini se slišal smeh.  

 

Lili je povedala, da jo je kamen spomnil na praznovanje njene 40. obletnice, ko je za spomin 

dobila velik kamen s planinsko markacijo in številko 40. Sveča jo je spomnila na pokopališče 

in jo je odmislila.  

 

Poka je narisala steno nad morjem, klif. Spomnila se je tega iz otroštva, ko so hodili tja 

na dopust. 

 

Vprašala sem, ali še katera želi komentirati prikazane slike. Mina je povedala, da jih je v čisto 

različne stvari popeljala domišljija. Maja je povedala, da jih je zaneslo v glavnem v prijetne 

stvari, vse so šle tja, kjer se dobro počutijo, jo je pa presenetilo, da so nekatere dobile 

asociacijo na pokopališče, ko so videle svečo. Nato se je razvil pogovor, kolikokrat gre katera 

od njih prižigat sveče na pokopališče. 

 

Udeleženke sem vprašala, kako doživljajo roza barvo. Po odmevih je bilo prepoznati, da 

večini izmed njih ta barva ni najbolj všeč.  

 

Nato je Una povedala, da bi potrebovali več pogovorne terapije v okviru teh srečanj. 

Odgovorila sem, da je tako, ko udeleženke napredujejo iz srečanja v srečanje in se nekako 

spletejo med njimi vezi in ostanejo skupaj ter se lahko srečujejo tudi izven likovnih delavnic. 

Skupina je dovolj velika in se bo mogoče to zgodilo. Una je nato komentirala, da ima vtis, da 

so one nekakšen predmet za proučevanje. Odgovorila sem ji, da jo moram malo popraviti.  Da 

niso samo vključene v proučevanje, ampak so del analitičnega procesa. Nato je Una 

odgovorila, da je krasno, ker jim pomagamo, da spoznajo, kaj se z njimi dogaja. Povedala je, 

da so prišle na delavnice, ker niso imele sladkorne bolezni pod kontrolo. Ta program pa za njo 

tudi pomeni, kako si vzeti čas za sebe in se malo sprostiti. Povedala je, da bi potrebovale tudi 
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neko tehniko, da bi nekako v svojem prostem času to za sebe izkoristile. Povedala je, da bi 

verjetno katera od njih to tudi izvajala. Odgovorila sem, da se bomo, po zaključku likovnega 

programa, lahko srečali vsi skupaj, nekje v naravi, in bo tam tudi možnost za medsebojne 

pogovore. Pomočnik je pripomnil, da se v nadaljevanju lahko srečujejo v drugačnem 

programu, kjer bi lahko sodelovali tudi zdravnik diabetolog, edukatorka in psiholog. Poudaril 

je, da na delavnicah on ni v funkciji psihologa, saj zgolj pomaga pri tehnični izvedbi srečanj. 

Nadalje je povedal, da udeleženke sedaj na delavnicah raziskujejo načine, kako si lahko 

pomagajo pri izboljšanju kakovosti njihovega življenja. Začele so uporabljati način, ki so ga 

mogoče imele v otroštvu in so ga spet uporabile; to je likovnost, likovno izražanje v prostem 

času. Psiholog je povzel, da nam vsem prostočasna dejavnost nudi mnogo psihične energije 

za spoprijemanje z boleznijo, in dodal, da je to proces, ki se počasi gradi. 

 

Povedala sem, da je za nami peto srečanje, ki je nekako prelomno. Dodala sem: »Tematika je 

bila, kot sem opazila, za vas težja kot do sedaj, program je tako zastavljen, da se gre malo 

globlje v svojo notranjost«. 

 

3. Besedna analiza  

Izstopale so naslednje značilnosti: 

1. Vloga voditeljice je bila manjša, podala sem navodila za delo in predvsem spodbujala 

reflektiranje doživljanja udeleženk. Udeleženke so se trudile preusmeriti svoje misli 

iz negativnih v pozitivne. To nakazuje na kognitivno strategijo videti tudi pozitivne stvari 

v negativnem. Tematizirale so svojo vlogo »opazovank«, kar nakazuje, da so v večji meri 

začele zaznavati svoja doživljanja sebe, svoje samopodobe.  

Tako so začele dobivati uvide v stile svojega spoprijemanja s problemi, uvide v pomembnost 

slediti stilu »iz pasivnega v aktivno«, v aktivno spoprijemanje z boleznijo.  

2. Na storilnostni ravni so udeleženke srednje produktivne:  

Vsaka je izbrala svoje barvitosti, naslikala kompozicijo, napisala asociacije in ob koncu 

reflektirala svoja občutja in proces. Vse so doživele začetek in konec delavnice, njeno 

uspešnost, obvladanje posameznih opravil. 
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3. Na odnosni in emocionalni ravni je bilo dogajanje naslednje:  

Tesnoba se je močno zmanjšala. Material za tihožitje je večina udeleženk dojela kot 

asociacijo z negativno čustveno konotacijo, ki so se ji, z izjemo ene udeleženke, vse izognile 

in naslikale motiv s pozitivno čustveno konotacijo. Ena od udeleženk je predstavila svoje 

videnje namena delavnice v smislu proučevanja zaradi proučevanja. Izkazalo se je, da je 

pravzaprav želela sporočiti, da bi v okviru delavnic želela več pogovorne terapije. Ista 

udeleženka je pred tem, v svojem opisu slike, izrazila svoja negativna čustva, ki so se ji 

nakopičila skozi zadnja leta. 

Izvleček 

Izstopala je vloga udeleženk, ki so v večji meri izražale svoja čustva ob interpretaciji svojih 

slik. Prehod iz negativnega v pozitivno, iz pasivnega v aktivno spoprijemanje s problemi, 

boleznijo. 

 

4. Likovni izdelki 

     

  Slika 45: 5. delavnica – Kati        Slika 46: 5. delavnica – Jerca       Slika 47: 5. delavnica – Maja 

 

                                                         

            Besi                                        Slika 48: 5. delavnica – Lili          Slika 49: 5. delavnica – Una 
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Slika 50: 5. delavnica – Meta      Slika 51: 5. delavnica – Mily     Slika 52: 5. delavnica – Poka 

 

     

Slika 53: 5. delavnica – Pika            Slika 54: 5. delavnica – Mina 

 

5. Likovna interpretacija 

Delavnica s tihožitjem je bila delno okrnjena, saj je vsebina zahtevala izrazito zbranost in 

postopke opazovanja. Gre za razmerje med predmeti samimi, njihovo barvo, svetlobo, senco 

ter za razmerje med prazninami, ki ustvarjajo prostorske napetosti. Razmerje 

med opazovanjem predmeta in opazovalcem vzpostavlja tudi povratno razmerje oziroma 

asociativno polje, ki omogoča vstopanje v širši prostor. Tako je nekoga vzpodbudila podoba 

cvetja (slika Mine) in se je vizualno postavil v doživljajski prostor. Drugega je soočanje 

z vzpostavljenim tihožitjem kamna popeljalo na neko že obiskano goro (sliki: Lili in Mily) ali 

na obalo morja (slike: Poka, Pika in Kati) ali v nek priklican interier, kjer se vrstijo 

izpraznjeni, molčeči stoli z naslonjali in pričajo o izgubljenem času oziroma odtujenih ljudeh 

(slika Maje). Že beseda tihožitje govori o tihem prostoru z negibnimi predmeti, ki so nekoga 

celo popeljali v povojni čas med ruševine domačije, ki jo v natrgani risbi kljub vsemu obrašča 

cvetje (slika: Una). 

 

6. Povzetek ugotovitev 

Izstopala je vloga udeleženk, ki so v večji meri izražale svoja čustva ob interpretaciji svojih 

slik. Prehod iz negativnega v pozitivno, iz pasivnega v aktivno spoprijemanje s problemi, 

boleznijo. 
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2.3.1.6 Šesta delavnica: Vizualna pesem 

1. Uvod: namen in pomen delavnice 

Namen te delavnice je raziskovati odsotnost pomena in zmožnost dajanja pomena. 

Udeleženke sprva iz revij izrežejo deset nepovezanih besed, ki se jim zdijo zanimive. Besede 

nato razporedijo po papirju in jih prilepijo na način, ki ima zanje bodisi estetičen, liričen in/ali 

avtobiografski pomen. Potem izrežejo še nekaj slik (pokrajine, obraze, simbolne predmete), ki 

še bolj poudarijo in raziščejo pomen njihove vizualne pesmi. 

Med to delavnico se jih spodbuja, da se osredotočijo na besede, ki so jim zanimive; ni pa 

treba, da je njihov pomen za preostale udeleženke v skupini sprejemljiv. To doživetje je 

namreč za udeleženke zelo pomembno: biti sprejet, čeprav te drugi ne razumejo. 

 

2. Izvedba 

Prvi del delavnice 

Začela sem z navodili za uvodni del – tj. sprostitev pred začetkom likovne delavnice: 

»Udeleženke bodo ena drugi preizkušale stopnjo sproščenosti mišic s pasivnim gibanjem obeh 

zgornjih okončin. Naloga vsake preizkušanke je, da čim manj zavira ali pomaga pri gibanju 

svoje roke. Bistvo vaje je v tem, da človek opusti kontrolo in se prepusti gibom drugega. 

Udeleženkam je bila vaja všeč in so se med njo zelo zabavale. Ugotavljale so, da se lahko 

različno sprostijo, na splošno pa vse pomagajo pri gibanju in delno zavirajo gibanje. Mina se 

je spomnila vaj, ki jih je delala pri gimnastiki, in povedala, da če nisi zaupal trenerju, nisi 

mogel narediti salte. Jerca je povedala, da obstaja tudi ena vaja v okviru partnerske terapije 

za zakonce v smislu, koliko se uspeš sprostiti in zaupati, da te bodo drugi ujeli in ne boš 

padel. 

 

Drugi del delavnice 

Predstavila sem navodila za delavnico. Povedala sem, da bodo ponovno imele na razpolago 

revije, ampak za razliko od zadnjič bodo danes najprej gledale tiskane besede. Iskale bodo 

med različnimi tipografijami ter izbrale in izrezale deset do dvanajst besed. Naročila sem, da 

jih morajo izbrati po občutku, da ni treba, da so besede kakorkoli povezane med sabo. To je 

pomenilo, da se morajo prepustiti občutku in kakor naj bi se prej prepustile gibanju, naj se 

zdaj prepustijo spontanosti in naj ne uporabljajo svoje racionalnosti. Meta je vprašala, ali 

lahko že takoj lepijo; odgovorila sem, da morajo vse besede najprej izrezati, šele kasneje jih 
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bodo prilepile. Naročila sem, naj izrezujejo besede, ne stavkov, ločil in veznikov, in naj si 

vzamejo čas in izrežejo tisto, kar jih bo pritegnilo. 

 

Med delom so se udeleženke veliko pogovarjale, videlo se je, da so se že zelo dobro spoznale 

med sabo. 

 

Tretji del delavnice 

Udeleženke sem pozvala, naj spregovorijo o procesu doživljanja delavnice. Maja je vprašala, 

kaj naj sploh povedo, ali to, kaj so si mislile, ali kar so delale. Besi se je pošalila, da je 

za povedati to, da so bile brez misli. 

 

Mina je povedala, da je zvesta naravi, potovanjem med dopustom, da je vezana na poletni 

dopust. Dodala je, da bo takrat obdelovala vrtiček in da si želi sonca, tako da ji bo toplo. »To 

je pa mladost, šport na kolesu.« Vprašala sem jo, kaj najbolj občuti od vsega. Udeleženka je 

odgovorila, da vse po vrsti, da so to taki čudoviti trenutki in tak je tudi naslov: »Čudoviti 

trenutki, spomladanski, poletni.« Vprašala sem jo, katero besedo je najprej našla. Odgovorila 

je, da je našla besedi »Poletje in dopust«. Vse udeleženke so se zasmejale in povedala sem, da 

to vsi čakamo. Vprašala sem jo še, kakšne občutke ji slika vzbuja, in odgovorila je, da lepa 

čustva (ni jih poimenovala). Predlagala sem, da bi to morda lahko poimenovali sproščenost ali 

nekaj, kar ji daje energijo.  

 

Jerca, ki se rada šali, je povedala, da njen izdelek ni neka poezija, s čimer je zopet spravila 

v smeh druge udeleženke. Dodala je, da so njeni najljubši pojmi: »Štos, dom, živa glasba, 

smeh, ljubezen, domišljija in dogodivščina. V življenju mi je najljubši štos, če ga ni, potem 

trpiš. Najlepša je dogodivščina.« Povedala sem, da je dom tam, kjer se ona počuti sprejeto in 

varno. Nadaljevala je, da so občutki ugodja v vseh teh stvareh in v vseh teh stvareh, ki jih je 

dala gor, je nekaj za pobožati.  

 

Besi je povedala, da je dala sliki naslov »V pričakovanju«, kar pomeni, da vsega tega, kar piše 

na sliki, še nima. Pove, da ona daje brezpogojno ljubezen in jo tudi zahteva od drugih. Veliko 

ji pomenita svoboda in zabava. Prilepila je tudi besedi služba in delo. Glede na to, da veliko 

dela, je obe besedi malo prekrila s sliko mesta Dubaj (smeh vseh). Rada se zabava. 

V pričakovanju je bila slika denarja. Sledila je slika dveh labodov, ki izkazujeta ljubezen in 
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srečo. Vprašala sem jo, kaj piše nad glasbo. Udeleženka je odgovorila, da piše »najsrečnejši«. 

To pomeni, da bo najsrečnejša, ko bo dobila denar, in takrat bo vse postalo po njenem (se 

zasmeje). Povedala sem, da so to njeni občutki, da ima pravico imeti neko svoje razumevanje 

in da ni pomembno, ali to razumevanje drugi razumejo ali ne. Bistvo je, da sprejemamo 

različnost pogledov v vseh smereh. Dodala sem, da je bil to tudi namen tokratne delavnice, 

kajti vsi smo so si različni, vsi na nek način živimo po svoje. Udeleženka se strinjala s tem 

stališčem. 

 

Besi je nato rekla: »Pri meni je naslov: ›V pričakovanju‹, kar pomeni, da vsega tega še 

nimam. Brezpogojna ljubezen; jaz jo dajem in tudi zahtevam naprej. Potem, svoboda mi 

veliko pomeni, zabava tudi. Tukaj je pa služba pa delo, glede na to, da veliko delam, sem ju 

malo prekrila s tem Dubajem (smeh vseh). Ja, glasba no, to je tukaj, zabava pa glasba. Se 

zabavam rada. Ammm, ne vem, tukaj je denar tudi, v pričakovanju ne. Pa ta slika dveh 

labodov, kaj izkazuje ... No, ljubezen, pa srečo.« Vprašala sem: »Kaj pa tisto nad glasbo, kaj 

piše?« Besi je odgovorila: »Najsrečnejši. Bom najsrečnejša, ko bom dobila denar, in takrat bo 

vse postalo po mojem. Ha, ha.« Odgovorila sem: »To so vaši občutki. Vi imate nekaj svojega 

in ni važno, ali vas mi razumemo ali ne.« Besi: »Tako.« Dodala sem: »Bistvo je sprejemanje 

različnosti. Vsi smo si različni.«  

 

Meta je povedala, da ji je mama vedno govorila »zmerno in po pameti« in takšen naslov je 

dala sliki. Povedala je še, da sicer na sliki ni nič posebnega, besede voda, zaklad, očarljivost, 

osvežitev, udobje, a se ji zdi, da vse sodi skupaj. »Treba je gledati pozitivno. Potem so še 

besede sedlo, sončnica, sivka in cimet in naj si druge mislijo, kar hočejo, ob branju (smeh 

ostalih).« Še beseda Piran, zato ker gre rada na morje kam v bližino. Povedala je še, da 

pri njej doma rastejo na travniku, v eni stari banji, lokvanji. Dodala je, da zgleda zelo grdo, 

ampak ko pa lokvanji rastejo, je pa to pika na i. »Pa še beseda kamilice, saj kamilice imamo 

vsi radi, za živce ali kakorkoli.« 

 

Maja je povedala, da jo zelo moti, ker je slika postrani (smeh ostalih). Imela je na razpolago 

zelo veliko besed in je naredila selekcijo in je tiste, ki so dobre, ohranila.  Tako je nastala 

pesmica; vse besede je postavila na sredo lista: kreativnost, ljubezen, čudežno razkošje, rdeča 

garderoba, lepi kolački, vikend diši, uživajte vitamine (smeh ostalih). Vprašala sem jo, katere 

besede je zavrgla. Maja je odvrnila, da tiste, ki ji niso šle v kontekst, neke o aromah. 
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Mily je povedala, da si je treba vzeti čas, za oddih, tudi za pogovor. Istočasno je treba tudi 

nekomu pomagati. To se pravi, da greš po moč, da tudi tebi nekdo pomaga. Imeti je treba, tudi 

dajati skrivnosten, spremenjen, ustvarjalen način življenja. Povedala je, da jo je slika 

spomnila na njeno mladost. Včasih so vse ročno delali in pomagali eden drugemu. Gre 

za neko ustvarjalnost. Vprašala sem jo, če se spomni, katere besede je opustila. Odvrnila je, 

da so to tiste, za katere ni našla prave povezave z ostalimi besedami. Vprašala sem jo, 

s katerimi besedami je začela ustvarjati sliko in katera je bila beseda centralnega pomena. 

Mily je povedala, da je najprej opazila besedo moč, kar po njenem mnenju pomeni, da 

potrebuješ tudi pomoč. Centralna beseda je bila ustvarjalnost; to pomeni tisto, kar v življenju 

ustvariš sam, nekaj pozitivnega. 

 

Kati je povedala, da je v besedah na sliki predstavljeno njeno življenje. Prilepila je besedo, ki 

je glavnega pomena, to je ljubezen, ker je s svojim partnerjem že trinajst let skupaj in se imata 

še sedaj zelo rada. Beseda razkošje pomeni, da si sedaj lahko privoščijo malo bolj kakovostne 

stvari in zato dražje; za opremljanje stanovanja, ki ga prenavljajo. Tudi beseda dopust je 

pomembna, tudi na dopustu si namreč po navadi več privoščijo. Opazila sem, da je ob besedi 

dopust stalo ločilo klicaj. Udeleženka je povedala, da ga ni opazila, sicer bi ga odrezala stran. 

Povedala sem, da bi lahko s klicajem to pomenilo, da si je nujno treba privoščiti dopust. 

 

Nato so vse udeleženke še ponovile izbrano svojo ključno besedo ter zaključile srečanje 

z izpolnitvijo daljice razpoloženja. 

 

3. Besedna analiza 

Izstopale so naslednje značilnosti: 

1. Poudarjena je bila vloga udeleženk, ki so se prepustile spontanosti v ustvarjanju in 

reflektiranju svojega doživljanja. 

2. Na storilnostni ravni so bile udeleženke zelo produktivne:  

Izbrale so vsaka svoje besede, jih izrezale iz revij, sestavile kompozicijo, napisale asociacije 

oziroma »zgodbo« in na koncu reflektirale svoja občutja.  

3. Na odnosni in emocionalni ravni se je dogajalo naslednje:  
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Tesnobe pri udeleženkah med delavnico ni bilo več opaziti. Namen delavnice je bil, da se 

udeleženke prepustijo spontanemu asociiranju v smislu možganske nevihte. Udeleženke so 

besedno izrazile svoje želje in pričakovanja pozitivnih doživetij v bližnji prihodnosti. 

Prevladovale so besede s pozitivno čustveno konotacijo. Vzdušje je bilo sproščeno, zaznati je 

bilo veliko smeha, ki je sproščal napetost. Glede na obdobje pred začetkom dela skupine je to 

pomenilo pozitivnejšo naravnanost udeleženk do svoje prihodnosti, ob upoštevanju tega, da 

same bolj aktivno pristopajo k izboljšanju svojih težav. Izražanje želja in pričakovanj, ki je 

bilo opazno med delavnico, je pomemben začetni del procesa spreminjanja stila življenja 

udeleženk, in sicer v smeri bolj učinkovitega in bolj zdravega. 

 

4. Likovni izdelki 

         

  Slika 55: 6. delavnica – Kati            Slika 56: 6. delavnica – Jerca          Slika 57: 6. delavnica – Maja 

 

     

 Slika 58: 6. delavnica – Besi             Slika 59: 6. delavnica – Lili              Slika 60: 6. delavnica – Una 

 

     

 Slika 61: 6. delavnica – Meta            Slika 62: 6. delavnica – Mily              Slika 63: 6. delavnica – Poka 
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Slika 64: 6. delavnica – Pika               Slika 65: 6. delavnica – Mina 

 

5. Likovna interpretacija 

      Vizualna poezija je s svojo pisano tipografijo del nadrealne likovne ustvarjalnosti, izbira 

(izražanj in lepljenje) besede s poudarjenim tiskom, obliko posameznih črk ter z lego 

vzpostavlja pri gradnji kompozicije obliko ravnotežja, ki tvori posebno vizualno telo. 

Tipografsko-vizualni ritem v prostoru slike omogoča bolnicam obliko samogovora, saj ima 

vsaka beseda že sama po sebi svoj pomen, lahko je enkrat bolj, drugič pa manj poudarjena. 

Pri Maji so bile to besede: čudežno razkošje, ljubezen, rdeča, kalčki – skratka nekaj, kar je del 

našega optimizma. Pri Uni se je pojavilo nasprotje, ko je opozarjala na izpadanje svojih las. 

Tovrstna likovna dela se mi zdijo morda še najbolj primerna za neko primerjalno analizo, saj 

so lahko izrazito neposredno in enako potencirana kot področje nezavednega. 

 

6. Povzetek ugotovitev 

Izstopala je vloga udeleženk, ki so brez poudarjenega spodbujanja voditeljice, preko slik, 

izrazile svoje želje in pričakovanja pozitivnih doživetij v bližnji prihodnosti. Izražanje svojih 

želja in pričakovanj je pomemben začetni del procesa spreminjanja stila življenja, v smeri bolj 

učinkovitega in bolj zdravega. Komunikacija z voditeljico je bila manjša, povečala pa se je 

med udeleženkami. 

 

Tretja skupina delavnic: začetek z ustvarjanjem preko mentalnih slik 

 

2.3.1.7 Sedma delavnica: Od kaosa do urejenosti 

1. Uvod: namen in pomen delavnice 

Namen te delavnice je, da za doseganje notranje jasnosti udeleženke uporabijo sprejemanje in 

nadzorovanje občutkov zmedenosti. Najprimernejši material za to delavnico so tempere.  
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Udeleženke preko napotkov razmišljajo o besedi »kaos« ter si jo po svoje vizualizirajo. To 

običajno naredijo z ustvarjenjem pack na papirju, z uporabo veliko barv in porabo čim 

večjega dela papirja v kratkem času. Ko se ustavijo ter zazrejo v rezultat, dobijo občutek 

kaotičnosti. Naslednji korak je osredotočenje na podrobnost, ki jim je všeč zaradi oblike ali 

barv ali pa kar tako. Ta podrobnost se v nadaljevanju razvija na drugem formatu, v trenutni ali 

spremenjeni obliki. Svoje delo poimenujejo. 

 

2. Izvedba 

Prvi del delavnice 

Nadomeščanje manjkajočih delavnic za nekatere udeleženke: 

Dve udeleženki, Mily in Una, sta prišli pred uradnim začetkom sedme delavnice, da bi 

opravili delavnico, ki sta jo zamudili. Najprej sem povedala, da bo to delavnica z imenom 

»Samopredstavitev«, in jo predstavila. Udeleženki sta vsaka zase izbrali deset slik, ki sta 

na kakršenkoli način povezani z njunim življenjem. Lahko so obrazi, lahko kaj drugega. 

Razporedili sta izbrane slike na list in potem je sledila predstavitev. Una je vprašala, ali 

morajo nalepljene slike predstavljati eno skupno zgodbo. Odgovorila sem, da mora biti 

v povezavi z njenim življenjem. Nato je vstopila še Poka; podala sem ji navodila za delavnico 

»Vizualna pesem«. 

 

Medtem ko so izrezovale podobe iz revij, je Mily predstavila svojo izkušnjo hipoglikemije in 

vprašala druge, kaj bi one naredile v tem primeru. Sledil je kratek pogovor na to temo. V sobo 

so nato prišle ostale udeleženke in Jerca je vprašala, kdo bo danes manjkal, da bo vedela, kam 

naj se usede. Una ji je odgovorila, kam se lahko usede, saj ona danes sedi na njenem mestu. 

Nato sem podala navodilo za sedmo delavnico. 

 

Drugi del delavnice 

Povedala sem, da bodo potrebovale dva risalna lista, da imajo na razpolago vodene barvice, 

oljne pastele in tempere in da bodo uporabljale čim več barv ter poslikale celotno površino. 

Slikale bodo kaos (smeh vseh udeleženk) po celi površini z več barvami, da bo čim bolj 

vidno. V večini mitologij je življenje nastalo iz kaosa, zato sem jim naročila, naj si najprej 

v mislih predstavijo svoj kaos in potem izberejo, s katerim likovnim materialom bodo delale. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

84 

 

Nato so sledila navodila za organizacijsko-tehnične zadeve ustvarjanja slike. Po določenem 

času sem pripomnila, da opažam, da so že končale s slikanjem. Tista od udeleženk, ki vedno 

najdlje ustvarja, Maja, je odgovorila, da potrebuje še malo časa. Potem sem se pošalila, da 

Meta vedno prva zaključi z delom, v smislu »prebere pa še skuha vmes« (brala je kuharske 

recepte iz revij). Sledil je smeh udeleženk. Povedala sem, da mi je všeč, ker je tako svobodna 

pri svojih odločitvah, da pa je koristno, da si vzamemo tudi čas za občutenje in premislek. 

Nato se je Jerca pošalila, da je Meta verjetno pripadnica tiste vrste ljudi, ki so včasih 

preskočili razred. Slišal se je smeh vseh udeleženk. Nato je Jerca v dolenjskem narečju 

nadaljevala, da druge potrebujejo še malo »dopolnilnega pouka«. Maja pa je odgovorila, da 

eni pač »ne komplicirajo«, in pri tem mislila na sebe.  

 

Tretji del delavnice 

Udeleženke sem nato vprašala, kaj menijo o modri barvi. Maja je povedala, da ji deluje 

hladno, da je na hladni strani spektra in je ne mara. Kati je odgovorila, da ji je modra barva 

zelo všeč. Vprašala sem jo, ali jo ima rada za oblačila ali pri opremi stanovanja. Kati je 

odgovorila, da jo ima rada za oblačila in za opremo v stanovanju, za stole in sedežno 

garnituro. Mily je povedala, da obožuje nebeško modro, vendar ne na obleki. Pomirja jo 

pogled v sinje modro nebo. Naslednje udeleženke so podale podobna mnenja kot predhodne 

udeleženke. Jerca je še dodala, da ima zelo rada modro barvo, vendar se v trgovinah ne da 

dobiti oblek z ustreznim odtenkom modre. Naprej je pogovor tekel še o stereotipih, ki veljajo 

v družbi glede tega, da je modra barva za fantke in roza za punčke. Tudi o tem, kako ni nič 

posebnega, če ima ženska modro srajco, da pa je moški, ki ima roza srajco, po njihovem 

mnenju pogumen. 

 

Nato sem napovedala začetek besedne analize izdelkov, in sicer najprej tistih, ki so jih 

udeleženke naredile med nadomeščanjem.  

 

Mily je opisala svojo zgodbo življenja s sladkorno boleznijo, ki se je začela že v otroštvu. 

Predstavila je svojo družino. Povedala je o najtežjih  izgubah v življenju in opisala, kako ji je 

narava pomagala premagati in sprejeti realnost. Vsi prisotni smo ob zaključku z aplavzom 

pospremili njeno izčrpno osebno zgodbo.  
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Nato je sledila samopredstavitev Une, ki je izpostavila psihične težave svoje mame in 

povedala, kako je to vplivalo na njeno življenje.  

 

Sledila je analiza izdelkov delavnice z imenom »Kaos in njegovo nasprotje«. Mily je dala 

sliki naslov »Čebulica, iz katere zraste nekaj novega, neko novo mišljenje, nova pomlad«. 

Povedala je: »Tukaj v kaosu mi je ta roza, pinki barva izstopila. Zdaj, kako ji naslov dati? 

Dala sem naslov čebulica, ker me je že sama oblika privedla do tega. Mislim, da je to nov 

začetek nekega novega dogodka, nekega novega pozitivnega mišljenja, nekaj lepega. Iz tega 

vse izraste.« Rekla sem: »Pomlad je.« Mily je odvrnila: »Ja, pomlad.«  

 

Maja je povedala, da se ji je izdelek ponesrečil. V začetku je naredila živahne barve, potem pa 

je želela sliko narediti bolj kaotično in je dodala črno barvo. Na ta način je nastala umazana 

kaotična slika, v kateri je našla majhen delček strukture reda in ga prenesla na novo sliko.  

Rekla je: »Kaos pomeni kaos, nered, zmešnjavo, pač tukaj so bile barve. Barve so bile pa te, 

brez katerih ne morem zaradi pomladi. Vsakič, ko vidim šopke tistih mladih tulipanov in 

narcis in vsega, se mi kar zmeša, ko gledam te barve. Ampak kaos je tudi v teh barvah.«  

 

Kati je v svoji sliki kaosa prepoznala majhnega ptiča, ki ga je povečala in prenesla na nov list 

risalnega papirja.  

 

Poka je pokazala na sliki okroglo strukturo, poimenovano »vesoljni kaos«, ki ima v sredini 

sonce. Sonce je povečala in ga prenesla na drugo sliko, kjer ga je umestila v sredino modrega 

neba.  

 

Jerca je na svoji sliki našla majhen delček turkizne barve in je ta prepoznani del naslikala 

povečanega na drugi sliki.  

 

Una je nanesla na sliko več barv in jih je pomešala s črno. V središču slike je opazila majhen 

diamant, ki ga je naslikala povečanega, v mavričnih barvah, na svoji drugi sliki. Povedala je: 

»Moj kaos je črn, ne vem zakaj, ampak je črn.« Nato sem vprašala: »Ampak spodaj je bilo 

nekaj drugega?« Una je odgovorila: »Ne, začelo se je s črno pa rumeno, oranžno sem 

z rokama potem razpackala, tako da se zdi, da je. V središču te prve slike je poskus, he he, 

nekakšen diamant. Ta del sem prenesla na novo sliko. Ampak diamant ima na soncu veliko 
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barv, lahko vidiš milijon barv, tako kot da vidiš mavrico. Mavrica mi pomeni mir, spokoj. 

Zato so barve, trudila sem se najti neko shemo mavrice v tem diamantu.«  

 

Ostale udeleženke so kaos prikazale z različnimi utrinki iz narave. 

 

3. Besedna analiza  

Izstopale so naslednje značilnosti: 

1. V primerjavi s predhodnimi delavnicami je bila malo bolj poudarjena vloga voditeljice,  ker 

sem dajala več navodil in spodbujala besedno analizo doživljanja udeleženk. 

2. Na storilnostni ravni so bile udeleženke precej produktivne:  

Vsaka je izbrala svoje barve, naslikala kompozicijo na en list in nato še na drugega, napisala 

asociacije oziroma »zgodbo« in na koncu besedno izpovedala občutja in proces. V začetni 

fazi slikanja kaosa so se pojavljala občutja nelagodja, pomešana z manjšimi občutji dvoma, ali 

so naslikale res pravi kaos. Obenem so se udeleženke spraševale, kako bodo v sliki našle 

element, ki bo zametek nečesa novega in rojstvo novega reda, urejenosti.  

3. Na odnosni in emocionalni ravni se je dogajalo naslednje:  

Udeleženke so v večji meri izražale svoja občutja preko ustvarjanja slik in na simbolni ravni 

podoživljale prehod iz negativnih občutij kaosa v urejeno strukturo prijetnih čustev. 

Pri analizi sem si postavljala naslednja vprašanja: Iz česa je bilo razvidno, da so ustvarjanje 

reda iz kaosa na sliki povezale z ustvarjanjem reda v svojem življenju? Kdaj in kako so 

doživljale kaos v življenju? Kakšen red so ustvarile in kako? Večina udeleženk je kaos 

ponazorila s temnimi barvami, ki lahko predstavljajo tudi negativna čustva, vendar te 

povezave z negativnimi čustvi v vsakdanjem življenju niso jasno zaznale oziroma reflektirale 

(na primer: »moj kaos je črn, ampak ne vem, zakaj je črn«). Druge pa so kaos predstavile 

z živahnimi in nepestrimi barvami, čemur bi v vsakdanjemu življenju rekli ustvarjalni nered. 

Maja je v okviru tega povedala: »Barve so bile pa te, ne morem brez njih zaradi pomladi. 

Vsakič, ko vidim šopke tistih mladih tulipanov in narcis in vsega, se mi kar zmeša, ko gledam 

te barve. No, ampak kaos je tudi v teh barvah.« Ena izmed udeleženk, Mily, je poudarila, da je 

dobro prepoznati tudi kakšen pozitiven vidik, ki je lahko osnova za pozitivno razmišljanje in 

v nadaljevanju prinese nekaj novega in bolj pozitivnega v doživljanju (»No, mislim, da je to 
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nov začetek nekega novega dogodka, nekega novega pozitivnega mišljenja, nekaj 

lepega … Iz tega vse izraste.«). 

 

4. Likovni izdelki 

     

Slika 66: 7. delavnica – Kati                  Slika 67: 7. delavnica – Kati 

 

     

 Slika 68: 7. delavnica – Jerca               Slika 69: 7. delavnica – Jerca 

                    

     

Slika 70: 7. delavnica – Maja                 Slika 71: 7. delavnica – Maja 

 

7. delavnica: Ni slike                     7. delavnica: Ni slike                           Besi 

 

7. delavnica: Ni slike                     7. delavnica: Ni slike                           Lili 
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 Slika 72: 7. delavnica – Una               Slika 73: 7. delavnica – Una 

 

     

 Slika 74: 7. delavnica – Meta               Slika 75: 7. delavnica – Meta 

 

     

Slika 76: 7. delavnica – Mily                 Slika 77: 7. delavnica – Mily 

 

     

Slika 78: 7. delavnica – Poka                  Slika 79: 7. delavnica – Poka 

 

7. delavnica: Ni slike                    7. delavnica: Ni slike                          Pika 
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Slika 80: 7. delavnica – Mina               Slika 81: 7. delavnica – Mina 

 

5. Likovna interpretacija 

Pri sedmi delavnici smo raziskovali slikanje v robove ali all-over slikanje, od roba do roba, 

kamor naj bi se umestil pojem kaosa kot področja s kontroliranimi slučajnostmi brez središča.  

V nastali zrcalni podobi je bil poudarjen red kot sestrska podoba iz druge strani, kjer je 

posameznica izbrala del slike ali »delec kaosa« in ga osmislila kot začetek novega življenja. 

Maja je tako iz spiralnega »niča« priklicala spiralni delec in ga z močnimi, pestrimi 

barvitostmi osredinila oziroma osmislila kot podobo novega začetka. Enako tudi Una, ki je iz 

kristaliničnega makrokozmosa, ki je segal od roba do roba, izbrala romboid, ki predmetno 

osmišlja njeno realnost. Kati je iz gestualne slike – iz počečkanega prostora – priklicala 

podobo ptice, ki se dviga pred gledalcem, obarvana rdeče in polna življenja. Mily je iz 

skorajda neprepoznavne kaotične duhovne pokrajine priklicala podobo ovalne čebulice, ki bo 

vzklila v novo življenje kot upanje o novem, drugačnem, zdravem življenju.  

 

6. Povzetek ugotovitev 

Izstopala je vloga udeleženk, ki brez spodbujanja voditeljice izražajo svoja občutja preko 

ustvarjanja in simbolično podoživljajo prehod iz negativnih občutij kaosa v urejeno strukturo 

prijetnih čustev. Povezava med likovno dejavnostjo in realnim življenjem udeleženk je bila 

razvidna iz izjav udeleženk o doživljanju občutkov nelagodja, pomešanih z rahlimi občutji 

dvoma pri izražanju glede tega, ali so naslikale res pravi kaos. Vendar te povezave med 

temnimi barvami in negativnimi čustvi zaradi kaosa/neurejenosti v vsakdanjem življenju 

(npr. slaba urejenost pri zdravljenju sladkorne bolezni) niso ozavestile. Nasprotno od tega pa 

so povezale svetle barve kot zametek reda in urejenosti s pozitivnimi občutji miru. 
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2.3.1.8 Osma delavnica: Skrito seme 

1. Uvod: namen in pomen delavnice 

Namen te delavnice je pomagati bolnikom razumeti negativno stran sveta kot del lastne 

bolezni in razmišljanje o tem, kako preseči ta negativna občutja. Razumeti morajo, da je tudi 

negativno del pozitivnega kreativnega procesa. 

Udeleženke si sprva zamislijo pokrajino brez kakršnega koli življenja: brez rastlin, živali ali 

ljudi. V usmerjanju vizualizacij se jim pove, da je v tej pokrajini že dolgo časa majhno seme. 

Zamislijo si, kje v tej pokrajini bi to seme lahko bilo in kaj bi se zgodilo, če bi ga zalili. 

Vprašanje, ali bo seme zraslo ali ne, je odvisno od udeleženke. Pomemben del delavnice je to, 

da so bolniki svobodni pri izražanju negativnosti ali brezupja, torej da ne čutijo prisile, da si 

morajo ob tem predstavljati pozitiven izid (Luzzato in Gabriel, 2000).  

2. Izvedba 

Prvi del delavnice 

V uvodnem delu delavnice sem razdelila skupino na dva dela. Ena skupina udeleženk je v 

paru hodila po prostoru, medtem pa so udeleženke iz druge skupine sedele. Uvodna vaja je 

izgledala tako, da si je ena udeleženka zavezala oči z ruto ali šalom, druga pa jo je vodila po 

prostoru. Naloga udeleženke z zavezanimi očmi je bila prepustiti se vodstvu kolegice, ji 

zaupati, da jo bo brez težav vodila med drugimi pari. Bilo je veliko smeha, udeleženke so se 

zelo zabavale. 

 

Drugi del delavnice 

Najprej sem opisala vsebino za osmo delavnico. Povedala sem, da bodo naslikale pokrajino 

kot začetek vsega, kot začetek življenja. Se pravi, brez ljudi, brez živih bitij, nič rastlin in nič 

živali. Udeleženkam sem povedala, da bodo naslikale to pokrajino tako, kot si jo predstavljajo 

v mislih. Ta pokrajina je lahko na Zemlji, lahko je na drugem planetu, lahko je kjerkoli. V tej 

pokrajini pa je neko seme, ki je ostalo dolgo časa skrito. Naslov te delavnice je bil namreč 

»Skrito seme«. Povedala sem, da če bodo to seme zalile, bo zraslo v novo življenje. Dodala 

sem, da se morajo odločiti, kam bodo to seme naslikale. Nato sem spregovorila o možnih 

načinih, kaj bo iz tega semena zraslo. Lahko se tudi odločijo, da to seme ostane skrito. 

Naročila sem, naj na drugo prazno stran lista napišejo naslov slike, nato pa opozorila, naj 

zberejo materiale, in jim obljubila, da bomo šli kasneje še enkrat skozi to pripoved, in sicer 

postopoma. Jerca je postavila vprašanje, ali bodo dejansko zalivale seme, ki ga bodo 

naslikale, in vprašala, ali je to kakšna tehnika. Odgovorila sem, da lahko malo zmočijo papir 
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in da je to vse. Poka je vprašala, ali mora seme skriti ali lahko že kar nekaj raste. Odgovorila 

sem, da lahko oboje. Poudarila sem, da je to osebna odločitev. 

 

Tretji del delavnice 

Meta, ki je naslikala kamne v vodi, je povedala, da je njej vsa narava lepa, živa ali neživa, 

tako da je seme lahko skrito kjerkoli, kar njej pomeni, da je na vse treba gledati pozitivno. 

Vprašala sem: »Zdaj je to vse  pozitivno?« Meta je odgovorila: »Vse je pozitivno. Meni je 

tako. Tako da meni, oprostite, je tudi tista pokrajina lepa, ko bomba eksplodira, ker povsod je 

življenje, zemlja, kamni, lepa hiša, grda hiša.« Vprašala sem: »Torej ni grde pokrajine? Meta: 

»Veste, sem pa že v teh letih, da sem spoznala, da je treba na vse pozitivno gledati.«  

 

Poka je naslikala puščavo, ki zanjo ni niti mrtva in niti negativna. Povedala je, da kamorkoli 

pogledaš, lahko vidiš kakšno malo življenje. Na njeni sliki je iz mrtvega dela zrasla 

imaginarna rastlina.  

 

Poka: »Sem pa tudi hotela reči, da puščava tudi zame ni glih mrtva ali pa negativna.  Ker tudi 

če dobro pogledaš, na vsakem kamnu na tej »Skeleton coast-u« je bil kakšen rumen lišaj, ki je 

rasel. Ali pa mah, pa žužki in pajki, mislim, če od blizu pogledaš, je tam neko življenje, 

seveda ne kot če bi pogledal gozd.« Rekla sem: »Se pravi tudi pri vas ni nekaj negativnega. 

Vse je pozitivno, če prav razumem?« Poka je odgovorila: »Na moji sliki je kot pol pol. Na eni 

strani je kot mrtva lava, na drugi strani je pa neki ven zraslo.« Vprašala sem: »Kje bi bilo 

seme?« Poka: »Notri med kamenčki.« Dodala sem: »V tem mrtvem delu?« Poka je 

odgovorila: »Ja. Iz mrtvega dela je zrasla taka imaginarna rastlina, ki je take barve. Sem se 

odločila za imaginarno rastlino, zato, da ne bo čisti posnetek neke dejanske okolice.«  

 

Una je povedala, da je želela naslikati vse v črni in sivi barvi, pa ji ni šlo. Druga ideja je bilo 

vesolje, potem pa je nastal vrtinec vseh barv, iz katerega bo šele nekaj zraslo.   

 

Besi je povedala, da je naslikala vesolje in iz temnega dela vesolja bo zraslo nekaj živega, 

zelenega in temni del se bo umaknil.  

 

Jerca je povedala, da ni mogla narisati nečesa negativnega, ker to lahko naredijo samo tisti, ki 

imajo primanjkljaj sladkorja v krvi. Na njeno izjavo je sledil  smeh. Tudi ona je v začetku 
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mislila, da bi naslikala nekakšno vesolje, vendar naslikanega v času govorjenja ni videla kot 

vesolje. Nekje v kraterju se skriva seme. Povedala je, da neživo dostikrat ščiti živo: seme je 

ostalo, ker ga je zaščitila skala. Pomočnik vodje je dodal misel: »V negativnem se da videti 

tudi pozitivni vidik.«  

 

Lili je tudi naslikala puščavo, barve okra. Nato je sledil pogovor o tem, kako v puščavi vse 

zacveti, če slučajno pade malo dežja.   

 

Mily je naslikala gorsko smreko, ki je tudi zrasla iz semena. Povedala je, da ta kljubuje vsem 

negativnim vplivom narave.  

 

Mina je naslikala zapuščen otok v morju, brez življenja. Na njem je rastla palma, na kateri bo 

nekoč polno banan.  

 

Maja je naslikala betonsko džunglo, v kateri je ponekod uspelo zrasti kakšno zelenje. 

Povedala je, da se semena ne vidi, ker je že zrasla rastlina. Vprašala sem jo, ali ima ta slika 

kakšno povezavo z njeno boleznijo. Odgovorila je, da je pravzaprav nima, ker nima kakšnih 

negativnih čustev do betona in asfalta, tudi zato ker je po poklicu arhitektka. 

 

Pohvalila sem vse udeleženke, da so naredile velik napredek od začetka naših srečanj. Slike 

so postale »večplastne« v prenesenem pomenu. Udeleženke so omenile, da so se med prazniki 

spočile in so zato na tej delavnici bolj sproščene, ter dodale, da je tudi pomlad svoje 

prispevala. Povedale so, da so do sedaj že veliko slik naredile in si zaradi tega tudi več upajo. 

 

Pogovarjale smo se o rumeni barvi in o tem, kakšne občutke jim vzbuja. Maja je povedala, da 

ji je rumena zelo všeč. Kupila si je torbico in majico v tej barvi. Ta barva je zelo pozitivna, 

sončna, pomladna. Una je povedala, da ji je všeč rumena, vendar je ne uporablja za oblačila, 

ker ne želi izstopati. Njenemu mnenju se je pridružila večina udeleženk. 

 

3. Besedna analiza  

Izstopale so naslednje značilnosti: 

1. Poudarjena je bila vloga udeleženk, ki so razumele, da je treba pri likovnem ustvarjanju 

pustiti svoji spontanosti in kreativnosti prosto pot. 
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2. Na storilnostni ravni so bile udeleženke precej produktivne:  

Izbrale so vsaka svoje barve, naslikale obe kompoziciji, povedale svoje asociacije in 

reflektirale občutja in proces.  

3. Na odnosni in emocionalni ravni je potekalo naslednje dogajanje:  

Udeleženke so v večji meri izražale svoja občutja preko ustvarjanja slik, simbolično 

podoživljale prehod iz negativnih občutij mrtve pokrajine v proces rasti novih zmožnosti. Iz 

več opisov doživljanja udeleženk je bilo opaziti, da zmorejo videti v negativnem tudi nekaj 

pozitivnega. Tega spoznanja še niso zmogle direktno prenesti na doživljanje svoje bolezni. Na 

moje direktno vprašanje, ali je med njeno sladkorno boleznijo in sliko kakšna povezava, je 

ena od udeleženk odgovorila, da ni povezave. 

4. Likovni izdelki 

     

 Slika 82: 8. delavnica – Kati             Slika 83: 8. delavnica – Jerca            Slika 84: 8. delavnica – Maja 

 

     

Slika 85: 8. delavnica – Besi               Slika 86: 8. delavnica – Lili               Slika 87: 8. delavnica – Una 
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Slika 88: 8. delavnica – Meta              Slika 89: 8. delavnica – Mily           Slika 90: 8. delavnica – Poka 

 

   

 Slika 91: 8. delavnica – Pika              Slika 92: 8. delavnica – Mina 

 

5. Likovna interpretacija 

Osma delavnica je temeljila na fantazijski podobi, ki lahko presega vsakdanji prostor in lahko 

posameznico prestavi/popelje v še neznane kraje – v področja, kjer se pojav semena kot motiv 

razrašča v še neprepoznavne kraje. Naloga je bila zanimiva in je enkrat govorila o urbanem 

prostoru (slika Maje), drugič o odprtem prostoru (slika Mily) oziroma o prostoru, ki ga lahko 

označimo kot doživljajsko duhovni prostor, kjer lahko seme vzklije v nekaj realnega oziroma 

v nek čudežni svet, kot se je to zgodilo pri Maji in Mily. Ugotovila sem, da je delavnica 

uspela in pokazala oziroma skozi delo razgrnila pred posameznico njen duhovni svet, povezan 

s prostorom in pojmom bivanja.  

 

6. Povzetek ugotovitev 

Izstopala je vloga udeleženk, ki so brez spodbujanja voditeljice izražale svoja občutja, preko 

ustvarjanja simbolično podoživljale prehod iz negativnih občutij mrtve pokrajine v proces 

rasti novih zmožnosti in spoznale obstoj tudi nečesa pozitivnega v negativnem. Zaenkrat še ni 

bilo opaziti prenosa tega uvida na področje njihove bolezni, kar kaže na delujoči obrambni 

mehanizem zanikanja. 
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2.3.1.9  Deveta delavnica: Stres in njegovo nasprotje 

1. Uvod: namen in pomen delavnice 

Namen te delavnice je raziskovanje vsebin, kako preseči stres z likovnim snovanjem. 

Na začetku delavnice se razloži, da je pomen besede »stres« odvisen od posameznika: 

za nekoga je to lahko zmedenost, za nekoga panika ali osamljenost. Bolniki si nato izberejo 

barve in oblike, ki jih povezujejo s svojo izkušnjo stresa. Nadalje se jim poda navodilo, naj 

ustvarijo vizualno metaforo stresa in da lahko uporabljajo vse materiale, ki so jih uporabljali 

do sedaj. 

Pred začetkom drugega dela te delavnice se doda, da je pomembno, da si zapomnijo, da 

vsakemu občutku obstaja nasproten občutek. Udeleženkam se pove, naj si vzamejo čas za 

spremembo lastnega počutja. Potem naj izberejo barve in oblike, ki pomenijo zanje nasprotje 

stresa. To je lahko oblika ali barva miru, moči, prijateljstva, ipd. Za vizualno metaforo 

nasprotnega občutja lahko uporabijo drugo polovico lista ali nov list. 

Pomembno je, da udeleženke razumejo, da gre za vizualno preobrazbo, katere namen ni 

sprememba njihovega počutja, temveč utrditi zavedanje, da vsakemu občutku obstaja 

nasproten občutek ter da lahko izrazijo oba. 

2. Izvedba 

Prvi del delavnice 

Najprej je potekalo nadomeščanje manjkajočih delavnic. Med delom je Lili povedala, da je 

imela zelo stresen dan in da je prišla iz službe zelo čustveno prizadeta. Naročila sem ji, naj se 

poskuša sprostiti, da ne bo nadomeščala manjkajoče delavnice, temveč bo samo nadaljevala 

sodelovanje. Kasneje pa sem se dogovorila za termine zaključnih intervjujev z udeleženkami. 

 

Drugi del delavnice 

Najprej sem pojasnila, da je naslov tokratne delavnice »Stres in njegovo nasprotje«. Jerca je 

pripomnila, da je v stresu že od leta 1970. Nato sem poudarila, da je stres odvisen od vsakega 

posameznika, da vsakemu pomeni nekaj drugega: za nekoga je to panika, za drugega 

osamljenost, za tretjega zmedenost. V zvezi s tem spoznanjem so si udeleženke izbrale barve 

in oblike in ustvarile vizualno metaforo stresa. Naročila sem, da lahko uporabljajo vse 

materiale, ki so bili že do sedaj uporabljeni v likovnih delavnicah. Nato sem prosila 

pomočnika, naj pove kaj o stresu, saj sem menila, da bodo tako udeleženke lažje razumele 
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vsebino. Povedal jim je, da je pozitivni stres tisto, kar nas vzpodbuja, nam daje energijo. Brez 

stresa ne bi bilo življenja. Negativni stres pa je tisto, kar je problematično in večinoma izhaja 

iz medosebnih odnosov. To so lahko obveznosti, ki si jih sami nalagamo ali nam jih drugi 

nalagajo. Stres je lahko tudi nekaj drugega, na primer hrup ali pa gneča. Kar je za nekoga 

obremenjujoče, zanj pomeni negativni stres ali distres. To so individualne razlike. Zelo 

pomembno je, da stres obravnavamo, saj je lahko rizični dejavnik pri kroničnih boleznih. V 

okviru sladkorne bolezni v to skupino sodijo mentalne obremenitve, ki lahko zvišajo ali pa 

znižajo sladkor.  

 

Pomočnik voditeljice je nato udeleženke vprašal, ali so si kdaj izmerile krvni sladkor, ko so 

bile zelo živčne. Jerca je odvrnila, da ji zaradi stresa pogostokrat naraste sladkor. Maja je 

dodala, da je to odvisno od tega, ali imaš še delujoči, še aktivni inzulin, in potem pozabiš na 

to. Nato je sledil vsevprek pogovor o stresu in krvnem sladkorju. Opazila sem, da si je Lili 

dala v usta hrano, kar sem tudi komentirala. Jerca je povedala, da je omenjeni udeleženki 

krvni sladkor padel. Ta je povedala, da si je v službi izmerila sladkor; meritev je pokazala, da 

se je zvišal na 14,9. Jerca je pripomnila, da je hudo takrat, ko si sladkorja sploh ne zmore 

izmeriti. Mina je pripomnila, da ji piska v ušesih, ima mravljince in slabo vidi, če ima 

visokega ali nizkega. Jerca pa je povedala, da je »jezava«, ko ji pade sladkor. S tem 

komentarjem je sprožila živahen razgovor na to temo. Pomočnik je pripomnil, da ima sladkor 

negativen pomen za sladkornega bolnika na nezavednem nivoju, zato se ga lahko »jezavo« 

brani vzeti, ko mu ga drugi ponujajo med hipoglikemijo. Povedal je, da sam svojcem bolnikov 

svetuje, naj mu z drugimi besedami, brez uporabe besede sladkor, rečejo, naj ga vzame. Nato 

se je med udeleženkami razvil pogovor o tem, kako je, če ne čutiš več hipoglikemije.  

 

Sledila so organizacijska navodila voditeljice za izvedbo delavnice. 

  

Tretji del delavnice 

Meta je prišla pred tablo in s svojim vedenjem sprožila smeh ostalih. Povedala je, da je stres 

zadnje čase nekaj, kar ji vedno povzroči solze. Sama sebe je vprašala, ali se sama sebi smili 

ali kaj. Nasprotje stresa je zanjo kot ena milina vode. To je besedno izrazila tako: »Stres je 

zadnje čase nekaj, kar mi zmeraj solze povzroči, čeprav sama sebi rečem, a se sebi smiliš ali 

kaj? Ampak zmeraj mi solze povzroči ... Nasprotje stresa je pa kot ena milina ..., čeprav je 

nekaj žarečega. Voda na sploh umirja, če je stresna ali pa pozitivna. Danes zjutraj, ko sem se 
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vozila v Ljubljano, sem se tudi jokala, ko je bilo tako sonce, so solze kar lile dol, se ni 

nikamor videlo. So solze pozitivne, ko jih povzroča sonce, pa poper, pa ne vem kaj še vse. 

Hvala.« 

 

Pika povedala, da je stres zanjo kot eksplozija rdeče barve, saj opaža, da se zadnje čase težje 

kontrolira. Nasprotje stresa je zelena barva, ki pomirja, na primer voda. V povezavi s tem so ji 

druge udeleženke prigovarjale, naj gre na dopust.   

 

Lili se je najprej zahvalila drugim udeleženkam, ker so bile na srečanju tako pozitivne, saj je 

ona prišla na delavnico »čisto adijo pamet«. Nato je povedala, da je njen stres kot »nasršen 

jež«. Zdelo se ji je, da kar kipi v njej in da mora to dati ven. Ob barvanju se je sprostila. 

 

Ko je Mily prišla do table s slikami, se je najprej pošalila, da bo uporabila filmski nasmešek, 

ko jo bo pomočnik voditeljice fotografiral ob njeni sliki. Nato je dodala, da svoje sladkorne 

bolezni ne dojema kot stres. »Stres je kot pekoča bolečina, kot vulkan. Stres premaga hoja v 

naravo, ko pozabiš na bolečino in stres, ob opazovanju prelepe narave.« 

  

Mily: »Še moj filmski nasmešek. V glavnem stres, bi rekla, da ne smatram moj cuker za stres, 

ampak kakšna bolečina, in dejansko je to vulkan, res tista pekoča bolečina. Ampak ni enega 

brez drugega. In kako dejansko premagati ta stres? Iti v naravo, potka ob vodi, v hribe, vidiš, 

kako sonce vzhaja, in dejansko to je tista sprostitev, ko res lahko daš stres ven, pozabiš na 

bolečino (pove, da jo sedaj rama boli), pozabiš na vse. To bi jaz imela, če vas pa še kaj 

zanima, pa vprašajte (smeh).« Odvrnila sem: »Ste tako povedala, da smo zadovoljni.« 

 

Jerca je opisala svoja dva tipa stresa, eden je pozitiven in drugi pa negativen.  

 

Maja je opisala sliko »kot nasršena strupeno zelena barva«. Nasprotje stresa pa ji je 

predstavljala rjava barva čokolade.  

 

Maja je povedala: »Ko smo se pogovarjali o stresu, ne vem zakaj, so mi ene strupeno zelene 

barve švigale kot strele ..., tako nasršen, a veš takega, ueee! Zoprno, anoying bi človek rekel 

v angleščini ... Nasprotje stresu, pa ni to v moji navadi, da bi se s hrano tolažila, ampak takole 

nekaj čokoladnega mi je prišlo na misel, s smetano pa z malinami, he he (slišijo se glasovi 
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ostalih: uuu ) ... Ne vem, ta čokoladna rjava barva mi je pomenila nekaj prijaznega, mehkega, 

njam, njam, njammmm (smeh) ...« Pika je dodala: »Sem lačna že danes.« Maja je nadaljevala: 

»To je bila prva asociacija danes ...« 

 

Mini stres predstavlja grmovje s trni, nasprotje pa harmonija srca in ljubezni.  

 

Kati je stres predstavila s sliko strele, ki je polna negativne energije, nasprotje pa so sonce in 

oblaki po dežju.  

 

Poki in Besi predstavlja stres bodičasta oblika, nasprotje tega pa jima predstavljajo narava in 

sprehodi.  

 

3. Besedna analiza  

Izstopale so naslednje značilnosti: 

1. Poudarjena je bila vloga udeleženk, sama sem jih samo usmerjala, vzpodbude niso bile 

potrebne. 

2. Na storilnostni ravni so bile udeleženke precej produktivne.  

Izbrale so vsaka svoje barve, naslikale svoje kompozicije, napisale asociacije in na koncu 

reflektirale občutja in proces. Doživele so začetek in konec vaje, njeno uspešnost, obvladanje 

posameznih opravil.  

3. Na odnosni in emocionalni ravni je potekalo naslednje:  

Udeleženke so izpovedovale svoje izkušnje, povezane s stresom in njegovim vplivom 

na sladkorno bolezen. Večina udeleženk je menila, da je sprehod v naravi najboljše nasprotje 

stresu in v terminih občutij pomeni sprostitev, umirjenost. Ena udeleženka je povedala, da je 

na delavnico prišla pod močnim stresom (»da kar kipi v njej«) in da ji je slikanje pomagalo 

pri sproščanju. Stres po njihovem pripovedovanju povezujejo z negativnimi občutki, čustvi in 

vedenjem (»solze, izguba kontrole«); obenem so izkazale tudi uvide, da so lahko ta neprijetna 

čustva delno tudi povzročena, in sicer s predhodnimi čustvi smiljenja samemu sebi. 

Udeleženke so na odnosni ravni izkazovale skrb za druge udeleženke in jim svetovale možne 

rešitve za spoprijemanje s stresom v vsakdanjem življenju (»iti na dopust«). Ena udeleženka 

je povezala rjavo barvo z načinom reševanja stresa, in sicer z uživanjem čokolade. Vendar 
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nobena od udeleženk ni šla naprej v smeri uvida, da veliko svojega stresa poskušajo regulirati 

s prenajedanjem, zlasti s sladkarijami.  

 

4. Likovni izdelki 

    

 Slika 93: 9. delavnica – Kati                 Slika 94: 9. delavnica – Kati 

 

     

Slika 95: 9. delavnica – Jerca                Slika 96: 9. delavnica – Jerca 

 

     

Slika 97: 9. delavnica – Maja               Slika 98: 9. delavnica – Maja 
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Slika 99: 9. delavnica – Besi                   Slika 100: 9. delavnica – Besi 

 

     

  Slika 101: 9. delavnica – Lili                 Slika 102: 9. delavnica – Lili 

 

     

 Slika 103: 9. delavnica – Una                 Slika 104: 9. delavnica – Una 

 

     

  Slika 105: 9. delavnica – Meta              Slika 106: 9. delavnica – Meta 
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 Slika 107: 9. delavnica – Mily                 Slika 108: 9. delavnica – Mily 

 

     

Slika 109: 9. delavnica – Poka                   Slika 110: 9. delavnica – Poka 

 

     

Slika 111: 9. delavnica – Pika                     Slika 112: 9. delavnica – Pika 

 

     

Slika 113: 9. delavnica – Mina                   Slika 114: 9. delavnica – Mina 
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5. Likovna interpretacija 

Tako imenovane stresne vsebine kompenzira v likovnem izražanju natrgana risba. Njeno 

nasprotje je nepretrgana linearnost, ki govori o pomiritvi oz. celovitosti doživljanja  prostora. 

Mina je za svojo razrvanost izbrala nepestro temno barvo (temno rjavo in črno) zemeljske 

barvitosti, ki trepetavo in gestualno razgibano zavzema prostor slike. Gre za dialog dveh 

obrazov, iz katerih žari dodatna risba, ki je poudarjena s smermi žarjenja. Njeno nasprotje je 

neprekinjena osrediščena sled svetlih barv v modrem – razumskem prostoru, dekorirana 

s simboli ljubezni. Gre za varen popek sveta, kjer ni nobenih sledi, ki bi govorile o grožnji, 

strahu ali drugih stresnih dejavnikih. Kati je povzela svoje stresno stanje s padajočo smerjo 

puščice, ki prečka prostor iz desne proti levi in navzdol kot simbol nevarnosti, agresije in 

potlačenosti. Puščica je kot ognjena raketa, ki se je zadrla v mehkobo svetlobe prostora. Njeno 

nasprotje je naslednja risba, ki je zgrajena iz prijetnih okroglin oblakov in sonca, ki 

predstavljajo zaupanje, bližino, radost – telesa svetlobe in upanja. Enak pomen ima, kadar 

govorimo o stresnem prostoru, tudi eksplozivno telo (slika Pike), ki se v obliki žarčenja širi od 

sredine proti robu s stopnjevano agresivno obliko v rdeči barvi. Nasprotje te risbe predstavlja 

umirjena pokrajina, ki brez kontrastov gradi »obalo potočka«, ki steče diagonalno skozi 

prostor. 

 

6. Povzetek ugotovitev 

Izstopala je komunikacija med udeleženkami na temo stresa v povezavi s slikanjem. Večini 

udeleženk je sprehod v naravi najboljše nasprotje stresu in v terminih občutij pomeni 

sprostitev, umirjenost. Dojele so, da so lahko negativna čustva v povezavi s stresom tudi 

delno modulirana s čustvi smiljenja samemu sebi. Izkazalo se je, da je določena barva lahko 

povezana tudi z načinom reguliranja stresa v vsakdanjem življenju (čutna povezava med 

»rjavo barvo in čokolado«). Iz pogovorov z udeleženkami je bil razviden tudi namig, da je 

»tolaženje« s hrano, zlasti s slaščicami, eden od glavnih vzrokov za povišano telesno težo. 

Čeprav namen delavnice ni bil spremeniti njihova počutja, je ena izmed udeleženk povedala, 

da je na delavnico prišla v močnem stresu, slikanje pa ji je pomagalo pri sprostitvi. Sicer pa je 

bil namen utrditi zavedanje, da vsakemu občutku obstaja nasproten občutek ter da se lahko 

oba izrazi. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

103 

 

2.3.1.10 Deseta delavnica: Moje kreativno popotovanje 

1. Uvod: namen in pomen delavnice 

Udeleženke so najprej nekaj časa razmišljale v tišini, da bi v mislih ugotovile, kaj jim je 

prinesel program »Kreativno potovanje«. Premišljevale so o vseh likovnih materialih in 

tehnikah, ki so jih uporabile, ter lastnih slikah in slikah soudeleženk, ki so jim ostale v 

spominu. Nato so si poskusile zamisliti sliko, ki bi najbolj izrazila njihovo lastno kreativno 

potovanje ali njihov kreativni del. 

 

2. Izvedba 

Prvi del delavnice 

Udeleženke so izpolnile vprašalnike.  

 

Drugi del delavnice 

Povedala sem, da bo zadnja delavnica sinteza celotnega programa, ki se imenuje »Kreativno 

potovanje«. Zadnja delavnica ima naslov »Moje kreativno potovanje«. Udeleženkam sem 

podala navodilo, da nekaj časa same v tišini obnavljajo, kaj jim je prineslo potovanje skozi 

deset srečanj, ter razmislijo o vseh tehnikah in likovnih materialih, ki so jih uporabile. 

Spomnijo naj se svojih lastnih slik in tudi slik drugih v skupini. Potem naj si poskusijo 

zamisliti sliko, ki bo najbolj izrazila njihovo potovanje ali del tega potovanja. Naročila sem 

še, naj materiale izbirajo glede na to, kaj bodo ustvarile.  

 

Pohvalila sem skupino, ki je dobro funkcionirala, medsebojno sodelovanje med udeleženkami 

pa je bilo izvrstno.  

 

Kati je zanimalo, ali mora naslikati elemente samo s svojih slik ali pa tudi iz del drugih 

udeleženk in jih povezati med sabo. Odgovorila sem, da lahko izbere karkoli. Ista udeleženka 

je  nadaljevala, da ne ve, kako bi povezala svojo sliko s slikami drugih. Jerca se je pošalila in 

ji rekla, da lahko naslika stol druge udeleženke in na njem svojo eksplozijo stresa. 

 

Ponovno sem jim predstavila vse tehnike slikanja in namen dela iz vsake od preteklih devetih 

delavnic. Prva delavnica se je imenovala »Barve in oblike«. Na razpolago so imele barvni 

papir, iz katerega so izrezovale oblike. Druga delavnica se je imenovala »Risanje miže«. To je 

v bistvu tehnika čečkanja, pri kateri so uporabljale levo roko, in nastala je slika, ki so jo 
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pobarvale. Namen te delavnice je biti manj racionalen in bolj igriv. Tretja delavnica je imela 

naslov »Igranje s temperami«. Nanesle so tempere, list so prepognile in nastale so packe. To 

je bilo slikanje brez nadzora. Četrti delavnici je bilo ime »Kolaž z namenom 

samopredstavitve«. Izrezovale so slike iz revij in na ta način predstavile sebe. Peta delavnica 

se je imenovala »Tihožitje in preobrazba«. Kot motiv so uporabile svečo in kamen ter o teh 

predmetih razmišljale. Namen delavnice je bil premik v svoj notranji svet. Šesta delavnica je 

imela naslov »Vizualna pesem« ali odsotnost pomena in dati možnost pomenu. Iz revij so 

izrezale besede, ki so se jim zdele zanimive, razporedile so jih po papirju tako, da je nastal 

pomen. Zraven so lahko dodale slike. Namen te delavnice je bil, da bi bile udeleženke sprejete 

ne glede na to, kaj bodo naredile, saj je prav vse, kar naredijo. Naslednja delavnica se je 

imenovala »Iz kaosa v red«. Večinoma so pri delu uporabljale tempere, nekatere pa tudi oljne 

pastele. Razmišljale so o besedi kaos, naredile so, po domače povedano, eno »packarijo«, 

veliko barve so nanesle na čim večji del papirja v čim krajšem času. Potem so s te slike kaosa 

izbrale delček in na drugem papirju sliko ponovno ustvarile. Osma delavnica se je imenovala 

»Skrito seme«. Udeleženke so razmišljale o pokrajini brez življenja, v kateri se skriva seme, 

iz katerega bo nastalo nekaj novega, pozitivnega. To pomeni, da iz vsake negativne situacije 

lahko potegnemo tudi nekaj pozitivnega. Deveta delavnica je bila poimenovana »Stres in 

njegovo nasprotje«. Udeleženke so se poglobile v stres, ki vsakemu pomeni nekaj svojega. 

Izbrale so mu obliko ali barvo in potem prepoznale, da za vsak občutek obstaja nasprotni 

občutek, ki so ga potem narisale. Zadnja delavnica je nosila ime »Moje kreativno potovanje«. 

Udeleženke so namreč lahko ugotovile, kaj jim je celoten program prinesel, premišljevale o 

vseh barvah, tehnikah in likovnih materialih, ki so jih izbirale. Razmišljale so o lastnih slikah 

in o slikah ostalih udeleženk, ki so jih razstavile in opazovale. Ko so jih priklicale v spomin, 

so si zamislile sliko, ki je najbolj izražala njihovo lastno kreativno potovanje ali le del tega 

potovanja, in začele ustvarjati novo sliko. 

 

Tretji del delavnice 

Kati je povedala, da ji je najbolj ostala v spominu likovna naloga »Igranje s temperami«, zato 

ker so se barve lepo razlivale. Povedala je, da ima rada barve in da so ji všeč stoli, ki jih je 

naslikala Maja, zato je naslikala en stol. Dodala je, da je naslikala tudi sonce, saj se je 

spomnila, da ga je naslikala ena od udeleženk na delavnici, ki se je vsebinsko navezovala na 

stres.  
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Poki so najbolj ostale v spominu slike kaosa in vse kolegice v teh delavnicah, ki jih je 

naslikala. Vse je obkrožila z različnimi barvami, ki so jih udeleženke uporabljale. Naslikala je 

morje in hribe, motiv, ki se je največkrat pojavljal pri vseh. Pomočnik voditeljice se je na tem 

mestu pošalil, da bi lahko bila njena slika kot nekakšen grb skupine, in s tem je v skupini 

prišlo do veliko smeha. Poka je povedala: »Naslikala sem, najbolj v spominu so mi ostali tisti 

kaosi, recimo kot varianta tole. In najbolj v spominu so mi ostale moje sopajdašice, sotrpinke 

ali sošolke, in so vse tukaj, samo številka ni prava. Vse sem obkrožila z različnimi barvami, ki 

smo jih uporabljale. Pa morje sem še tukaj narisala, ker se mi zdi, da morje pa hribi so se pa 

res največkrat ponavljali.« 

 

Meta je naslikala Blejski otok z jezerom in lokvanji. Povedala je, da so se pri drugih 

največkrat ponavljali motivi vode in hribov.  

 

Pika je povedala, da je povezala elemente, ki so se pojavljali v njenih slikah: kaos, stres, slabo 

počutje, zaradi katerega potrebujemo pot v oazo miru, kjer se lahko pomirimo, zberemo. 

Pomagajo ji voda, palme, sonce, mir, ljubezen. Dodala je: »Nato lahko greš iz oaze ven 

pomirjen.«  

 

Mily je naslikala hribe in skrito seme, iz katerega je zrasla smreka. V hribih, v naravi je 

zaznala mir, saj gre za prostor, ki pomirja.  

 

Lili je najprej naslikala oblike stresa, ki jih je med prejšnjo delavnico opazila na slikah drugih. 

Nato je naslikala hribe, njen sadovnjak in sonce. Izjavila je, da če bi znala, bi naslikala Majine 

stole. Slednja se je pošalila, da bo vsem naredila kopije svojih stolov.  

 

Maja je naslikala morje, otoček, palme in ležalnik; slednji zato, ker je zanjo pomenil sinonim 

za lastno kreativno potovanje.  

 

Mini je najbolj v spominu ostala družba. Naslikala je tudi vse udeleženke. Pošalila se je, da 

sicer vseh ne vidi, ker so skrite za rožicami. Mina je rekla: »Najbolj mi je v spominu ostala 

družba. To je v bistvu prihodnost, v bistvu piknik, ki ga bomo imele. Se opravičujem, ker ni 

šlo vseh enajst gor na sliko, nekaj jih je, tako da se lahko poiščete (smeh). Druge so skrite 

za rožicami.« (smeh) Jerca je dodala: »Sem pač v rožicah …« Mina je nadaljevala: »Tukaj je 
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sonce, pa voda, to, kar smo vse risale. Pa od Maje klopca, to mi je ostalo. Pa smrekica, pa v 

glavnem tako ena sprostitvena slikica. Tako, kot smo se vse tukaj sproščale.« Vprašala sem: 

»Kaj pa počnemo tam?« Vse udeleženke so odgovorile v en glas: »Piknik je! Jemo, narisani 

so čevapčiči, pa sok in kolački.« 

 

Una je naslikala smrekico, kot upanje na boljše. Menila je, da imamo to smrekico vsi v sebi in 

da je to tista moč, ki nas drži, da gremo naprej. Delavnica ji je predstavljala predvsem 

pogovor o slikah, ki so jih naslikale. Naslikala je sive stavbe s slike druge udeleženke, ki so ji 

dajale občutek hlada in osamljenosti. Med njimi pa je stala oaza zelenja z otroškim igriščem, 

kjer se lahko sprostijo. Opis je potekal tako: Una: »Ja, to je moja slika zdaj. Najprej uvod kot 

po navadi. Ko ste začeli govoriti, kaj naj narišemo, sem si želela narisati eno sliko z besedami. 

Želela sem besede v raznih barvah ...« Rekla sem: »Saj bi lahko tudi to.« Una je nadaljevala: 

»Ja. To, kar je meni pomenila ta delavnica, so bile torej: besede. Besede o slikah, o likovnih 

delih, ki smo jih naslikali. Veliko čustvenih reakcij je to povzročilo v meni in sem jih dala ven 

iz sebe. Neko upanje, strah, ljubezen in bolezen. To so nekatere vsebine, ki so v delavnici 

najbolj šle ven, nekaj, na čemer bom delala na sebi v prihodnosti. Na tej sliki je tisto, kar se 

najbolj spomnim, to je smrekica, ki je bila čisto upanje, moč. Mislim, da to smreko imamo vsi 

v sebi, in nas to drži, tista moč, ki jo imamo (mhmmm, ostale ji prikimavajo). Potem tista 

slika od Maje o stavbah, to je bilo tako mrzlo, samotno.« Maja: »Anonimnost.« Una je 

nadaljevala: »Tukaj nimam nobenih prijateljev, živim v stavbi in ta občutek je sigurno ... 

Poskusila sem malo barve dodati.« Maja: »Da ni samo čisto siva.« Una: »Ja, ja. Tole v sredini 

bi bilo nekaj. Prebrala sem v reviji, da so v Zagrebu stare vile, privatni vrtovi, in to je 

nekakšna oaza miru med temi stavbami, z otroškim igriščem. Imam majhnega otroka in je to 

še edino mesto, kjer se med temi hladnimi stavbami še najde nekaj človečnosti. Kjer se lahka 

poklepeta in sprosti.« 

  

Jerca je ustvarila kolaž različnih slik, ki si jih je zapomnila: stolpnice, stoli, smrekica, svojega 

»vesoljca«, eksplozije stresa in rožice.  

 

Besi je naslikala hribe in seme, ki je pognalo poganjke …, sonce, nasploh naravo. 

 

Nato so sledili še organizacijske stvari in zaključek.  
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3.  Besedna analiza  

Izstopale so naslednje značilnosti: 

1. Vloga voditeljice je bila tokrat v povzemanju vsebine in njenih značilnosti vseh opravljenih 

likovnih delavnic, sicer pa je bila najbolj poudarjena vloga udeleženk. 

2. Na storilnostni ravni so bile udeleženke zelo produktivne:  

Izbrale so vsaka svoje barve, svoje like, izrezale, sestavile kompozicijo, napisale asociacije 

oziroma »zgodbo« in na koncu ubesedile svoja doživljanja in občutja. Doživele so začetek in 

konec vaje, njeno uspešnost, obvladanje posameznih opravil. 

3. Na odnosni in emocionalni ravni je potekalo naslednje dogajanje:  

Rezultati slikanja pokažejo, da so se udeleženke med potekom desetih delavnic zelo zbližale, 

saj so v svojo sliko uvrstile tudi vsebine s slik drugih udeleženk. Dve udeleženki sta naslikali 

druge udeleženke in s tem pokazali, kako pozitivno je na njiju vplivala skupinska interakcija. 

Večina udeleženk ob tem ni uspela izraziti svojih negativnih čustev, zlasti z boleznijo ne, 

razen ene, ki je bila izjema. So pa vse udeleženke to naredile v varni interakciji, zgolj z 

voditeljico delavnice, na individualnih intervjujih in po koncu programa likovnih delavnic. 

4. Likovni izdelki 

      

Slika 115: 10. delavnica – Kati            Slika 116: 10. delavnica – Jerca       Slika 117: 10. delavnica – Maja 

 

     

Slika 118: 10. delavnica – Besi             Slika 119: 10. delavnica – Lili         Slika 120: 10. delavnica – Una 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

108 

 

     

Slika 121: 10. delavnica – Una            Slika 122: 10. delavnica – Mily        Slika 123: 10. delavnica – Poka 

                                 

   

Slika 124: 10. delavnica – Pika              Slika 125: 10. delavnica – Mina 

 

5. Likovna interpretacija 

V okviru zadnje delavnice je udeleženke čakala posebna naloga, ki naj bi povzela eno izmed 

srečanj ali več srečanj, kjer bi se posameznica najbolj izrazito poistovetila z obliko in vsebino 

dela. Nekatere med njimi so to bolj ilustrirale. Na primer Mina je udeleženke skupine 

naslikala v prijetnem, naravnem okolju s soncem in cvetjem. Kati je to izrazila z močnimi 

barvnimi nanosi, kar nakazuje na močno čustvovanje in podoživljanje posameznih delavnic. 

Njeno prisotnost simbolizira prazen stol, kar si lahko razlagamo tudi kot prostor, kjer nekoga 

pogrešamo. Zanimiva je slikarska risba Poke, s čopičem, ki simbolično za okroglo mizo 

združuje skupino udeleženk, saj predstavlja izrazito socialni dogodek, ki govori o bližini in 

medsebojnem razumevanju, ki ga narekuje bolezensko stanje, ali pa narisan interier, sam 

prostor, kjer so potekale likovne delavnice, z likovnimi deli, razvrščenimi po stenah in 

slikarskih stojalih. Gre za povzemanje prijetnega in radoživega sodelovanja znotraj likovnih 

delavnic, kar se vidi z Jerčine risbe. Pika je ilustrativno povzela oboje, tako obliko 

medsebojnega razumevanja kot občutenje svoje bolezni, katera loči potrošniško ilustriran 

otrok z rajsko palmo. Na sliki je torej narisano srce v okroglini sonca in njegovega žarjenja; 

na desni kot začetek poti, ki je preko potoka speljana v čustveno razrvano večkrat natrgano 

obliko. Najpogostejši motiv, ki povzema osmišljenje vsebine, je pokrajina, ki ima velikokrat 

znotraj svoje arhitekture simbolne vrednosti, kot so npr. oblika gnezda, ptice, cvetje, ali pa 

kjer se na robu gozda razkrije optimističen pogled na odrešitev v pravljični palači. 
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6. Povzetek ugotovitev 

V ustvarjanju se je pokazal močan pozitiven vpliv skupinske interakcije, ki se je gradil 

postopoma skozi ves program delavnic. V doživljanju so prevladovala občutja optimizma. 

 

2.3.2 Rezultati ocen udeleženk 

2.3.2.1 Individualni rezultati ocen udeleženk 

 

V tem podpoglavju bodo predstavljene sledeče vsebine: 

1. prepisi pisnih ocen programa likovnega ustvarjanja s strani udeleženk (primer 

izpolnjenega vprašalnika Ocena programa se nahaja v Prilogi 5),  

2. analiza rezultatov izpolnjenih daljic razpoloženja (primer izpolnjene daljice 

razpoloženja se nahaja v Prilogi 4, rezultati pa so podani v tabelah, ki se nahajajo v 

Prilogi 6),  

3. analiza rezultatov izpolnjenih vprašalnikov zadovoljstva z izdelki za posamezne 

udeleženke (primer izpolnjenega vprašalnika je v Prilogi 3, rezultati so podani v 

tabelah, ki se nahajajo v Prilogi 6).  

 

Mina: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Meni je bil program všeč, saj sem spoznala nove prijateljice in obenem nove tehnike risanja. 

Spoznala sem, da risanje sprošča.« 

Kaj v programu ni bilo koristno? 

»Nisem opazila kaj nekoristnega. Vsaka stvar ti pokaže kaj novega.« 

 

Tabela 1: 

Glede na rezultate doživljanja je razvidno, da je Mina prihajala na delavnice precej dobro 

razpoložena in da se je njeno razpoloženje za nekaj odstotkov še izboljšalo med delavnico, 

razen med tretjo, na katero je prišla že maksimalno dobro razpoložena, njeno razpoloženje pa 

je ostalo na isti ravni tudi tekom delavnice.  
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Tabela 2: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Mina pri večini delavnic doživljala visoko zadovoljstvo s 

svojimi izdelki, razen pri osmi delavnici, kjer so bile vse ocene bistveno nižje, vendar še 

vedno na sredini lestvice. To sliko je opisala: »To je pa spet morje in en zapuščen otok, na 

katerem trenutno še ni življenja ... Tukaj je pa ena palmica, ki bo enkrat polna banan, ko se 

bodo razmnožile in bo nastalo življenje. V palmici je seme.« Morda bi lahko sklepali, da 

Mina lažje doživlja in se vživlja v konkretne opise sveta in ji je manj domač domišljijski svet, 

kjer potencialno življenje še ni izraženo v konkretni obliki. To lahko nakazuje na njeno nižjo 

fleksibilnost v novih in neznanih situacijah.  

 

Pika: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Presenetilo me je spoznanje, da me likovno ustvarjanje pomirja. Ugotovila sem, če se 

potrudim (ker sem ›prisiljena‹), sem sposobna, na zame nemogočo temo, ustvariti rezultate, s 

katerimi sem zadovoljna in po mojem mnenju izražajo moja čustva, moje počutje.« 

Kaj v programu ni bilo koristno? 

»Ne morem reči, da je bilo kaj nekoristnega. Je pa res, da sem mogoče pričakovala več 

pogovorov o naših skupnih težavah in izmenjavo mnenj. Ta trenutek si težko predstavljam, 

kako mi bo to koristilo za naprej. Verjetno bi morala sama seči po papirju in barvah, kadar 

sem v stresu, in ne po hrani.« 

 

Tabela 3: 

Glede na rezultate doživljanja je razvidno, da je Pika prihajala na začetne delavnice slabše 

razpoložena in da se je njeno razpoloženje na koncu delavnic izboljšalo za 20 % do 30 %. Žal 

pri njej manjkajo podatki za daljico razpoloženja za več delavnic. Nakazan je trend prihajanja 

na delavnice z boljšim razpoloženjem, ob tem pa se je tudi zmanjšal delež izboljšanja 

razpoloženja na zgolj nekaj odstotkov.  

 

Tabela 4: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Pika doživljala najvišje zadovoljstvo z izdelki, ki so 

predstavljali konkretne, življenjske stvari. Najvišjo oceno je dosegel prvi izdelek, ki jo je 

spomnil na užitek ob lizanju sladoleda. Obenem pa je isti izdelek dobil nizko oceno čustvene 

vrednosti in ji je manj pomenil. To bi si morda lahko razložili z ambivalentnimi čustvi do 
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hrane v povezavi s povečano telesno težo in sladkorno boleznijo. Udeleženka je na koncu 

programa napisala: »Verjetno bi morala sama seči po papirju in barvah, kadar sem v stresu, in 

ne po hrani«, kar nakazuje na njen dober uvid za zviševanje kakovosti življenja, izboljševanje 

urejenosti sladkorne bolezni in zmanjševanje telesne teže. Tudi ona je doživela najnižjo 

samoučinkovitost pri slikanju med osmo delavnico, ki je izrazito domišljijska. Tudi vse njene 

ocene so pri izdelku te delavnice najnižje, kar lahko nakazuje na njeno nižjo prilagodljivost v 

novih in neznanih situacijah. 

Kati: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Na srečanjih sem se sprostila in pozabila na vsakdanje naloge in skrbi. Skupina se mi je 

zdela zelo v redu, tudi učiteljica je ›ok‹.« 

Kaj v programu ni bilo koristno? 

»Včasih sem želela več informacij o tem, kaj delamo. Drugače nimam pripomb. Želela bi, da 

bi vsakič sedela drugje.« 

 

Tabela 5: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Kati doživljala izboljšanje razpoloženja med vsemi 

delavnicami. V prvi polovici programa delavnic je bil delež izboljšanja v obratnem 

sorazmerju z višino začetnega razpoloženja. V drugi polovici se je razpoloženje izboljšalo v 

večji meri ne glede na višje začetno razpoloženje. Pravzaprav je bil prirastek v razpoloženju 

samo trikrat (za eno srečanje ni podatkov) nižji od 10 odstotkov – med prvo, peto in sedmo 

delavnico. Pred prvo delavnico je bilo razpoloženje pravzaprav najvišje od vseh srečanj 

(87 %), kar morda lahko pripišemo njenemu visokemu pričakovanju od programa delavnic, 

vendar morda ni dobro razumela navodil za izdelavo likovnega izdelka (navodilo za likovno 

izražanje sem ji namreč večkrat ponovila).  

 

Tabela 6: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Kati med celotnim programom doživljala visoko zadovoljstvo 

s svojimi izdelki. Izjema je izdelek pete delavnice. Težko je ugotoviti, kaj vse je vplivalo na 

nižji rezultat zadovoljstva z izdelkom, ki je v skladu z nižjim prirastkom razpoloženja. Morda 

so igrali vlogo psihološki obrambni mehanizmi oziroma spomini, ki jih je udeleženka 

potisnila v podzavest; tako je povedala svojo standardno samopredstavitev z besedami: »Vse 

je krasno, boljše ne more biti.«  
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Besi: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Spoznavanje novih oseb, druženje, pozitivna energija.« 

Kaj v programu ni bilo koristno? 

»Vse je bilo koristno.« 

 

Tabela 7: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Besi izkazovala pred začetkom večine delavnic razpoloženje 

pod 50 %, kar pomeni, da je bila bolj ali manj slabo razpoložena. Med vsemi delavnicami se ji 

je razpoloženje zvišalo za več kot 20 %, med četrto delavnico celo za 71 %. Kot je Besi 

napisala na koncu programa, sta ji največ pomenila druženje in pozitivna energija na 

delavnicah. Ta dva faktorja sta gotovo bolj vplivala na njeno razpoloženje kot pa same slike. 

 

Tabela 8: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Besi doživljala največ zadovoljstva z izdelkoma iz šeste in 

devete delavnice, najmanj pa iz osme. Izdelek iz osme delavnice ji predstavlja nedosegljivo 

potovanje, izdelek iz šeste pa upanje, precej bolj dosegljivo kot možnost potovanja v Dubaj. 

Lepa, sončna pokrajina je tudi nasprotje stresa, ki ga vsakodnevno doživlja v službi in je tema 

devete delavnice.   

 

Mily: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Po mojem mnenju je bilo likovno izražanje koristno. Ob risanju sem se sprostila in tudi 

počutje je bilo ob (po) vsaki terapiji boljše. Tudi doma so mi pobarvanke pomagale pri 

sprostitvi oz. boljšem počutju.« 

Kaj v programu ni bilo koristno? 

»Koristno je bilo vse. Moje pričakovanje je bilo malo drugačno, mogoče v samem začetku 

programa.« 

 

Tabela 9: 

Iz rezultatov daljic razpoloženja je razvidno, da je Mily prihajala na delavnice večinoma 

slabše razpoložena in da se je njeno razpoloženje vsakič bistveno izboljšalo. 
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Tabela 10: 

Iz rezultatov je razvidno, da se je zadovoljstvo nad izdelki povečalo v drugi polovici 

programa. Kot je Mily na koncu napisala, je imela v začetku drugačna pričakovanja do 

samega likovnega programa in je verjetno moralo preteči nekaj časa, da se je prilagodila. 

 

Una: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Sodelovanje v desetih delavnicah je vplivalo na moje doživljanje same sebe. Ponovno sem 

začela razmišljati o sebi. Iskati odgovore na ›skrita‹ vprašanja. Začela sem delati na sebi in se 

soočati s svojimi strahovi. Strahovi so dobili ime.« 

Kaj v programu ni bilo koristno? 

»Premalo razgovorov, druženja.« 

 

Tabela 11: 

Iz rezultatov daljic razpoloženja je razvidno, da je Una prihajala na delavnice večinoma slabše 

razpoložena in da se je njeno razpoloženje vsakič bistveno izboljšalo. 

 

Tabela 12: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Una doživljala najmanj zadovoljstva z izdelkoma iz šeste in 

osme delavnice. Izdelek šeste delavnice je naredila med nadomeščanjem pred enim izmed 

nadaljnjih srečanj in ni imela toliko časa za poglabljanje v doživljanje, izdelavo in ekspresijo 

vtisov, kot če bi ga ustvarila med rednim srečanjem. Povedala je, da z izdelkom osme 

delavnice ni bila zadovoljna, saj je pričakovala, da bo naslikala nekaj drugega. Morda je 

pričakovala, da bo doživela čustva iz podzavesti, saj je želela slikati v bolj temačnih barvah, 

vendar ji tokrat kar ni šlo in so nastale mavrične barve. Povedala je: »Jaz sem narisala nekaj 

popolnoma drugačnega kot to, kar se vidi. Želela sem nekaj drugega narisati, črne in sive 

barve in ne vem kaj, nekaj, kar bi bilo zares mrtvo, ampak danes to ni šlo. Prva ideja je bilo 

črno in sivo. Druga ideja je bilo vesolje. Potem je nastalo to, nekakšen vrtiljak vsega 

življenja ..., in upam, da bo še nekaj nastalo.« 
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Lili: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Sprostitev po napornem delovnem dnevu. Udeleženke so me spravile v boljšo voljo – smeh. 

S pomočjo risanja sem poglobila razmišljanje o sebi, o mojem življenju s sladkorno boleznijo 

in previsoko težo in spoznanje, kakšne občutke imam ob tem.« 

Kaj v programu ni bilo koristno? 

»V programu ni ničesar, kar ne bi bilo koristno. Sem pa mogoče pogrešala kakšno konkretno 

obravnavo s poudarkom na telesni teži.« 

 

Tabela 13: 

Iz rezultatov daljic razpoloženja je razvidno, da je Lili prihajala na delavnice vedno bolj slabo 

razpoložena in da se je njeno razpoloženje vsakič bistveno izboljšalo. Opaziti je, da je na 

zadnje tri delavnice prihajala bistveno slabše razpoložena kot pred tem. Na začetku devete 

delavnice je povedala, da je v močnem stresu in da je iz službe prišla zelo prizadeta.  

 

Tabela 14: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Lili doživljala precej nizko zadovoljstvo z izdelki na prvi 

delavnici in zadnjih treh delavnicah. Za prvo delavnico so bila verjetno kriva drugačna 

pričakovanja. Za ostale tri pa je bilo najverjetneje krivo stanje močnega stresa, v katerem je, 

kot je tudi sama povedala, prišla iz službe.  

 

Jerca: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Druženje z ženskami s podobnimi zdravstvenimi problemi. Likovno ustvarjanje. Odkrivanje 

svoje notranjosti preko ustvarjenih del. Spoznavanje samega sebe preko ustvarjanja.« 

Kaj v programu ni bilo koristno? 

»V programu ne najdem ničesar nekoristnega.« 

 

Tabela 15: 

Iz rezultatov daljic razpoloženja je razvidno, da je Jerca prihajala na delavnice precej dobro 

razpoložena, njeno razpoloženje pa se je med delavnico za nekaj procentov še izboljšalo. 
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Tabela 16: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Jerca doživljala najnižje zadovoljstvo z likovnim izdelkom 

iz osme delavnice. V ozadju se verjetno skriva spoznanje, ki ga je udeleženka takole izrazila: 

»Ampak v resnici je pa življenje trdo, ni vse z lahkoto pridobljeno, ampak je lepo.« Prišla je 

torej v posreden stik z negativnimi čustvi, ki jih je prikrivala preko vseh srečanj, saj je bila v 

skupini glavna pobudnica za šaljive domislice, s katerimi je sprožala veliko smeha pri drugih.  

 

Meta: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Vse je bilo zanimivo. Nekaj novih taktik in zamisli za občasno ustvarjanje doma. Super rada 

sem hodila.« 

Kaj v programu ni bilo koristno? 

»Nič.« 

 

Tabela 17: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Meta na delavnice vedno prihajala boljše razpoložena. Na 

podlagi njene izjave na koncu programa »Super rada sem hodila.« tako lahko sklepamo, da je 

bilo to dobro razpoloženje tudi rezultat pozitivnega pričakovanja od delavnice. Skladno s tem 

so se gibali tudi prirastki v razpoloženju na koncu vsake delavnice, se pravi, da so se postopno 

zmanjševali, vendar je razpoloženje vedno ostalo izredno dobro. 

 

Tabela 18: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Meta pri vseh delavnicah zelo visoko ocenjevala zadovoljstvo 

s svojimi izdelki. Pri peti in osmi delavnici je dvakrat uporabila oceno 7. Ravno pri teh dveh 

delavnicah je impulz globljega doživljanja sebe in soočanja z neprijetnimi čustvi. Osma 

delavnica je domišljijsko zahtevna in v sklopu te delavnice se je pri sliki najmanj potrudila. 

To lahko nakazuje na njeno nižjo fleksibilnost v novih in neznanih situacijah.  

 

Maja: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Druženje, likovno izražanje (že dolgo nisem toliko narisala/ustvarila), sprostitev. Mislila sem 

na druge stvari (ne na službo, npr.). Pogovori o končnih izdelkih; zanimivo, kako vsak vidi 

stvari/izdelke po svoje. Izmenjava izkušenj med udeleženkami.« 
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Kaj v programu ni bilo koristno? 

»Nič.« 

 

Tabela 19: 

Iz rezultatov daljic razpoloženja je razvidno, da je Maja prihajala na delavnice precej dobro 

razpoložena in da se je njeno razpoloženje, sicer za nekaj odstotkov, med delavnico še 

izboljšalo. Izjema sta bili dve delavnici, kjer pa se je njeno razpoloženje znižalo. Pri prvi 

delavnici verjetno zaradi drugačnih pričakovanj, pri tretji delavnici pa se je, kot je sama 

povedala, obtoževala, ker ni zmogla doseči primerne spontanosti med ustvarjanjem.  

 

Tabela 20: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Maja doživljala največ zadovoljstva z likovnimi izdelki iz 

druge in osme delavnice. Pri drugi delavnici je doživela visoko spontanost. Pri šesti pa ji je 

uspelo ujeti v formo urejene pesmi spontano izbrane besede s pozitivno življenjsko 

konotacijo, kar je izrazila: »Čiste asociacije, skoraj vse, ki sem jih izbrala, pa pomenijo nekaj 

dobrega. Sem tudi izbrala tako.« Najnižje ocene doživljanja zadovoljstva je označila za tretjo, 

peto in osmo delavnico, v vseh primerih so imela verjetno vpliv njena visoka pričakovanja. 

 

Poka: 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

»Druženje, ustvarjanje, smeh, pobeg v domišljijski svet, malo sanjarjenja o morju, hribih ...« 

Kaj v programu ni bilo koristno?  

»Ne vem.« 

 

Tabela 21: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Poka prihajala na delavnice srednje ali slabo razpoložena. 

Običajno se je njeno razpoloženje na koncu delavnice izboljšalo, razen na zadnjem srečanju, 

kjer se je za nekaj odstotkov poslabšalo, morda zato, ker se je zavedla, da je konec prijetnega 

druženja. Na koncu je namreč tudi sama povedala, da ji likovne delavnice pomenijo nekakšen 

pobeg v domišljijski svet.   
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Tabela 22: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Poka ob vseh svojih izdelkih doživljala visoko zadovoljstvo. 

V manjši meri je doživljala zadovoljstvo s svojo učinkovitostjo pri ustvarjanju in ostalih 

postavkah vprašalnika. 

 

2.3.2.2 Skupinski rezultati ocen udeleženk za vse delavnice 

 

Na tem mestu predstavljam zbirno tabelo aritmetičnih sredin daljic razpoloženja in zbirno 

tabelo aritmetičnih sredin zadovoljstva z izdelkom za vse delavnice. 

 

Tabela 23: Zbirna tabela aritmetičnih sredin daljic razpoloženja za vse delavnice: 

Številka 

delavnice 

1  

A 

2  

A 

3  

A 

4  

A 

5  

A 

6  

A 

7  

A 

8  

A 

9  

A 

10 

A 

A SD 

PRED             

 

 

58 61 59 59 64 68 68 69 53 64 62,3 5,2 

PO             

% 

razpoloženja  

79 79 68 82 75 85 84 83 72 78 78.5 5,5 

RAZLIKA +21 +18 +9 +23 +11 +17 +16 +14 +19 +14 +16,2  

A = aritmetična sredina,  SD = standardni odklon   

 

Iz rezultatov v Tabeli 23 je razvidno, da se je celotni skupini udeleženk med vsako delavnico 

izboljšalo razpoloženje v povprečju za 16 odstotkov. 
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Tabela 24: Zbirna tabela aritmetičnih sredin zadovoljstva z izdelkom za vse delavnice:  

Številka 

delavnice 

1 A 

 

2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 

A 

A SD Max Min 

 

Zadovoljstvo 

z izdelkom? 

7,7 8,1 7,9 8,5 6,7 

 

 

 

8,0 7,8 6,3 8,1 7,5 

 

 

 

7,7 

 

 

 

0,7 

 

 

 

8,5 

 

 

 

6,3 

 

Zadovoljstvo 

z izvedbo? 

 

 

 

8,2 

 

 

 

8,0 7,6 8,5 6,4 7,9 7,5 6,4 7,3 7,4 

 

 

 

7,5 

 

 

 

0,7 

 

 

 

8,5 

 

 

 

6,4 

 

 

Čustvena 

vrednost 

izdelka? 

6,6 

 

 

 

 

 

8,0 6,9 8,5 7,7 7,3 6,5 5,7 7,8 7,2 

 

 

 

 

 

6,9 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

5,7 

 

Vrednost za 

samopodobo? 

6,5 7,3 6,6 8,3 7,3 

 

 

 

7,0 6,5 5,6 7,6 7,0 

 

 

 

6,0 

 

 

 

0,7 

 

 

 

8,3 

 

 

 

5,6 

Koliko vam 

izdelek 

pomeni? 7,3 7,5 6,3 7,8 6,3 7,1 6,8 5,3 7,5 6,8 

 

 

6,9 

 

 

0,8 

 

 

7,8 

 

 

5,3 

A = aritmetična sredina,  SD = standardni odklon, Max = najvišja vrednost, Min = najnižja 

vrednost   

 

Iz rezultatov v Tabeli 24 je razvidno, da je skupina udeleženk v povprečju ocenjevala svoje 

izdelke med ocenama 6,0 in 7,7. Najvišje so ocenile zadovoljstvo s svojim izdelkom, najnižje 

pa ocene pa so podelile vrednosti za samopodobo. Najvišje ocene so izdelkom dajale med 

četrto delavnico, najnižje pa med osmo. 
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2.4 ANALIZA 

2.4.1 Analiza doživljanja posameznih udeleženk 

Iz vseh vrst rezultatov sem ugotovila štirinajst kategorij doživljanja udeleženk. 

 

1. Doživljanje razpoloženja: 

 

Mina:  

Mina je prihajala na delavnice precej dobro razpoložena in se je njeno razpoloženje za nekaj 

procentov med delavnico še izboljšalo, razen med tretjo, pri kateri je razpoloženje ostalo 

enako na maksimalni ravni. 

 

Pika:  

Glede na rezultate doživljanja je razvidno, da je Pika prihajala na začetne delavnice slabše 

razpoložena in da se je njeno razpoloženje na koncu delavnic izboljšalo za 20 % do 30 %. Žal 

manjkajo podatki daljice razpoloženja za več delavnic. Nakazan pa je trend prihajanja 

na delavnice z boljšim razpoloženjem, ob tem pa se je tudi zmanjšal delež izboljšanja 

razpoloženja na zgolj nekaj odstotkov.  

 

Kati: 

Kati je doživljala izboljšanje razpoloženja med vsemi delavnicami. V drugi polovici se je 

razpoloženje izboljšalo v večji meri ne glede na višje začetno razpoloženje. 

 

Besi: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Besi izkazovala pred začetkom večine delavnic razpoloženje 

pod 50 %, kar pomeni, da je bila bolj ali manj slabo razpoložena. Med vsemi delavnicami se ji 

je razpoloženje zvišalo za več kot 20 %, med četrto delavnico celo za 71 %. Kot je Besi 

napisala na koncu programa, sta ji največ pomenila druženje in pozitivna energija na 

delavnicah, kar je gotovo bolj vplivalo na njeno razpoloženje kot pa doživljanje likovnih 

izdelkov. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

120 

 

Mily: 

»Po mojem mnenju je bila likovna terapija koristna. Ob risanju sem se sprostila in tudi 

počutje je bilo ob (po) vsaki terapiji boljše. Ravno tako so mi tudi doma pobarvanke 

pomagale pri sprostitvi oz. boljšem počutju.« Iz rezultatov daljic razpoloženja je razvidno, da 

je Mily prihajala na delavnice večinoma slabše razpoložena in da se je njeno razpoloženje 

vsakič bistveno izboljšalo. 

 

Una: 

Iz rezultatov daljic razpoloženja je razvidno, da je Una prihajala na delavnice večinoma slabše 

razpoložena in se je njeno razpoloženje vsakič bistveno izboljšalo. 

 

Lili: 

Iz rezultatov daljic razpoloženja je razvidno, da je Lili prihajala na delavnice vedno slabo 

razpoložena in da se je njeno razpoloženje vsakič bistveno izboljšalo. 

 

Jerca: 

Iz rezultatov daljic razpoloženja je razvidno, da je Jerca prihajala na delavnice precej dobro 

razpoložena in da se je njeno razpoloženje med delavnico za nekaj odstotkov še izboljšalo. 

 

Meta: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Meta prihajala na delavnice vedno boljšega razpoloženja. 

Glede na njeno izjavo na koncu programa »Super rada sem hodila.« lahko sklepamo, da je 

bilo to dobro razpoloženje tudi rezultat pozitivnega pričakovanja od delavnice. Skladno s tem 

so se gibali tudi prirastki v razpoloženju na koncu vsake delavnice, kar pomeni, da so se 

postopno zmanjševali, vendar je razpoloženje vedno ostalo izrecno dobro. 

 

Maja: 

Iz rezultatov daljic razpoloženja je razvidno, je Maja prihajala na delavnice precej dobro 

razpoložena in da se je njeno razpoloženje med delavnico za nekaj odstotkov še izboljšalo. 

Izjema sta bili le dve delavnici, kjer se je razpoloženje znižalo. Pri prvi delavnici verjetno 

zaradi drugačnih pričakovanj, pri tretji delavnici pa je doživljala občutke krivde, ker zaradi 

velikih pričakovanj do sebe ni zmogla doseči primerne spontanosti med ustvarjanjem.  
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Poka: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Poka prihajala na delavnice srednje ali slabo razpoložena. 

Običajno se je njeno razpoloženje na koncu delavnice izboljšalo, razen na zadnjem srečanju, 

kjer se je za nekaj odstotkov poslabšalo, morda zato, ker se je zavedla, da je konec prijetnega 

druženja. Na koncu je namreč pisno izrazila, da so ji bile te delavnice nekakšen pobeg 

v domišljijski svet.   

 

Povzetek: 

Iz analize rezultatov je razvidno, da sta glede na stopnjo razpoloženja pred vsakim začetkom 

delavnice obstajali dve skupini udeleženk. Prva skupina je bila konstantno dobro razpoložena, 

kar se je med potekom delavnic zgolj še rahlo izboljševalo. Druga skupina je bila konstantno 

slabo razpoložena, kar se je v večji meri izboljševalo med potekom delavnic. Kljub vsemu pa 

je prva skupina na koncu delavnic nenehno ostajala bolje razpoložena kot druga skupina. 

Jedro prve skupine je sestavljalo nekaj udeleženk, za katere sem z analizo zvočnih zapisov 

ugotovila, da prevladujejo s svojimi izjavami, zlasti s humorističnimi vsebinami.   

 

2. Doživljanje zadovoljstva z izdelkom:  

 

Mina:  

Mina je na večini delavnic doživljala visoko zadovoljstvo s svojimi izdelki, razen pri osmi 

delavnici Skrito seme, kjer so bile vse ocene bistveno nižje, vendar še vedno na sredini 

lestvice. Morda bi lahko sklepali, da Mina lažje doživlja in se vživlja v konkretne opise sveta 

in ji manj leži domišljijski, kjer potencialno življenje še ni izraženo v konkretni obliki. Tako 

se je morda pri slikanju tudi najmanj potrudila, zaradi česar ji je izdelek tudi najmanj pomenil.  

 

Pika:  

Pika je doživljala najvišje zadovoljstvo z izdelki, ki so predstavljali konkretne, življenjske 

stvari. Med potekom delavnic je dobila dober uvid za zviševanje kakovosti življenja, 

izboljševanje urejenosti sladkorne bolezni in zmanjševanje telesne teže s pomočjo uvajanja 

likovne dejavnosti v smislu preusmerjanja pozornosti od misli na hrano na likovne vsebine. 

Dobila je tudi uvid, da bi se za večjo samoučinkovitost morala malo bolj potruditi oziroma 

verjeti v uspeh. Tudi ona je doživela najnižjo samoučinkovitost pri slikanju med osmo 
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delavnico, ki je bila izrazito domišljijska. Nasploh so vse njene ocene tega izdelka najnižje. 

To lahko nakazuje na njeno nižjo fleksibilnost v novih in neznanih situacijah. 

 

Kati: 

Kati je med celotnim programom doživljala visoko zadovoljstvo s svojimi izdelki. Izjema je 

bil izdelek pete delavnice. Morda so igrali vlogo psihološki obrambni mehanizmi oziroma 

spomini, ki jih je udeleženka potisnila v podzavest, in je tako povedala svojo standardno 

samopredstavitev (vse je krasno, boljše ne more biti). 

 

Besi: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Besi doživljala največ zadovoljstva z izdelkoma šeste in devete 

delavnice, najmanj pa osme. Izdelek osme delavnice (Skrito seme) ji je predstavljal 

nedosegljivo potovanje (v vesolje). Tudi ona je doživela najnižjo samoučinkovitost pri 

slikanju med to delavnico, ki je bila izrazito domišljijska. Izdelek šeste delavnice pa ji je 

predstavljal upanje – precej bolj dosegljivo možnost potovanja v Dubaj. Lepa, sončna 

pokrajina je tudi nasprotje stresa, ki ga vsakodnevno doživlja v službi, in je bila tudi tema 

devete delavnice.  

 

Mily: 

Iz rezultatov je razvidno, da se je zadovoljstvo nad izdelki povečalo v drugi polovici 

programa. Kot je Mily na koncu napisala, je imela v začetku drugačna pričakovanja do 

samega likovnega programa in je verjetno moralo preteči nekaj časa, da se je prilagodila. 

 

Una: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Una doživljala najmanj zadovoljstva z izdelkoma šeste in osme 

delavnice. Izdelek šeste delavnice je naredila med nadomeščanjem pred enim izmed 

nadaljnjih srečanj in ni imela toliko časa za poglabljanje v doživljanje, izdelavo in ekspresijo 

vtisov. Povedala je, da z izdelkom osme delavnice ni bila zadovoljna, ker je pričakovala, da 

bo naslikala nekaj drugega. Morda je pričakovala, da bodo zopet prišla na površje njena 

čustva iz podzavesti. 
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Lili: 

Iz rezultatov je razvidno, da je bilo njeno doživljanje zadovoljstva z izdelki precej nizko 

na prvi in zadnjih treh delavnicah. Za prvo delavnico so bila verjetno kriva drugačna 

pričakovanja. Za ostale tri delavnice pa je bilo najverjetneje krivo stanje močnega stresa, ki ga 

je prinesla iz službe.  

 

Jerca: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Jerca doživljala najnižje zadovoljstvo do izdelka osme 

delavnice. V ozadju se verjetno skriva spoznanje, ki ga je udeleženka takole izrazila: »Ampak 

v resnici je pa življenje trdo, ni vse z lahkoto pridobljeno, ampak je lepo.« Na ta način je bil 

vzpostavljen posredni stik z negativnimi čustvi, ki skozi vsa srečanja niso bila opazna, ker je 

bila glavna pobudnica šaljivih domislic, s katerimi je vse spravljala v smeh.  

 

Meta: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Meta pri vseh delavnicah zelo visoko ocenjevala zadovoljstvo 

s svojimi izdelki. Le pri peti in osmi delavnici je dvakrat uporabila oceno 7. Ravno pri teh 

dveh delavnicah je bil viden impulz globljega doživljanja sebe, soočenje z neprijetnimi čustvi. 

Osma delavnica pa je bila poleg tega še domišljijsko zahtevna in Meta je v to sliko vložila 

najmanj truda, kar nakazuje na njeno nižjo fleksibilnost v novih in neznanih situacijah.  

 

Maja: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Maja doživljala največ zadovoljstva do izdelkov iz druge in 

osme delavnice. Pri drugi delavnici je doživela svojo povečano spontanost. Pri šesti ji je pa 

uspelo ujeti v formo urejene pesmi spontano izbrane besede s pozitivno življenjsko 

konotacijo, kar je izrazila z besedami: »Čiste asociacije, skoraj vse, ki sem jih izbrala, pa 

pomenijo nekaj dobrega. Sem tudi izbrala tako.« Najnižje ocene doživljanja zadovoljstva je 

označila za tretjo, peto in osmo delavnico, v vseh primerih so bila  verjetno njena 

pričakovanja visoka. 

 

Poka: 

Iz rezultatov je razvidno, da je Poka do vseh svojih izdelkov doživljala visoko zadovoljstvo. 

V manjši meri je doživljala zadovoljstvo s svojo učinkovitostjo pri ustvarjanju in ostalih 

postavkah vprašalnika. 
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Povzetek: 

Iz analize rezultatov je razvidno, da je večina udeleženk doživljala zmerno do močno 

zadovoljstvo s svojimi likovnimi izdelki. Stopnja zadovoljstva se je spreminjala predvsem 

glede na dimenzijo konkretne – domišljijske vsebine. Udeleženke so bile nižje zadovoljne 

z izdelki, kjer so morale izkazati svojo domišljijo, kjer so bile vsebine nejasne in potencialno 

čustveno ogrožajoče. Slednje nakazuje na zmožnost programa likovnih delavnic za manj 

ogrožajoč proces soočanja in predelovanja svojih zavednih ali potlačenih čustvenih vsebin. 

 

3. Doživljanje sprostitve: 

 

Mina: »Spoznala sem, da risanje sprošča.« 

Pika: »Presenetilo me je spoznanje, da me likovno ustvarjanje pomirja.« 

Kati: »Na srečanjih sem se sprostila in pozabila na vsakdanje naloge in skrbi.« 

Mily: »Po mojem mnenju je bila likovna delavnica koristna. Ob risanju sem se sprostila. 

Ravno tako so mi tudi doma pobarvanke pomagale pri sprostitvi oz. boljšem počutju.« 

Lili: »Sprostitev po napornem delovnem dnevu.« 

Maja: »Sprostitev. Mislila sem na druge stvari (ne na službo, npr.).« 

 

Povzetek:  

Šest od enajstih udeleženk je izpostavilo koristnost programa zaradi doživljanja sprostitve, 

miru, ko niso mislile na svoje vsakodnevne skrbi.  

 

4. Doživljanje odnosa do svojih čustev: 

 

Pika: »Likovni izdelki po mojem mnenju izražajo moja čustva, moje počutje.« 

Una: »Začela sem delati na sebi, soočati se s svojimi strahovi. Strahovi so dobili ime.« 

 

Povzetek: 

Dve udeleženki sta izpostavili koristnost programa zaradi doživljanja odnosa do svojih čustev, 

soočanja s svojimi čustvi in pri delu na sebi – osebni rasti. 
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5. Doživljanje druženja v skupini: 

 

Mina: »Meni je bil program všeč, saj sem spoznala nove prijateljice.« 

Kati: »Skupina se mi je zdela zelo v redu. Želela bi, da bi vsakič sedela drugje.« 

Besi: »Spoznavanje novih oseb, druženje, pozitivna energija.« 

Una: »Premalo druženja.« 

Lili: »Udeleženke so me spravile v boljšo voljo – smeh.« 

Jerca: »Druženje z ženskami s podobnimi zdravstvenimi problemi.« 

Maja: »Druženje.« 

Poka: »Druženje, smeh.« 

 

Povzetek: 

Kar osem od enajstih udeleženk je izpostavilo koristnost programa zaradi doživljanja 

pozitivnega vpliva skupine, druženja, sproščanja s smehom, spoznavanja novih prijateljic, 

druženja žensk s podobnimi zdravstvenimi problemi. Ena udeleženka je izpostavila, da bi bilo 

treba večkrat zamenjati sedežni red. 

 

6. Doživljanje potrebe po pogovorih za izmenjavo izkušenj/mnenj: 

 

Pika: »Je pa res, da sem mogoče pričakovala več pogovorov o naših skupnih težavah in 

izmenjavo mnenj.« 

Una: »Premalo razgovorov.« 

Meta: »Izmenjava izkušenj.« 

 

Povzetek: 

Tri udeleženke so izpostavile potrebo po več pogovorih o skupnih težavah, izmenjavi mnenj 

in izkušenj, ki naj bi jih modulirala voditeljica delavnic. 
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7. Doživljanje samozavedanja, samoraziskovanja: 

 

Una: »Teh deset delavnic je vplivalo na moje doživljanje same sebe. Ponovno sem začela 

razmišljati o sebi. Iskati odgovore na ›skrivna‹ vprašanja.« 

Lili: »S pomočjo risanja sem poglobila razmišljanje o sebi, o mojem življenju s sladkorno 

boleznijo in previsoko težo in kakšna občutja imam ob tem«. 

Jerca: »Odkrivanje svoje notranjosti preko ustvarjenih del. Spoznavanje samega sebe preko 

ustvarjanja.« 

 

Povzetek: 

Tri udeleženke so izpostavile doživljanje samozavedanja, samoraziskovanja med delavnicami. 

 

8. Doživljanje spremembe odnosa do drugih: 

 

Maja: »Debata o končnih izdelkih – zanimivo, kako vsak vidi stvari/izdelke po svoje.« 

 

Povzetek: 

Ena udeleženka je izpostavila doživljanje uvida, da vsaka udeleženka doživlja isto stvar na 

svoj način.  

 

9. Doživljanje svoje ustvarjalnosti: 

 

Pika: »Ugotovila sem, če se potrudim (ker sem ›prisiljena‹), sem sposobna, na zame 

nemogočo temo, ustvariti rezultate.« 

Jerca: »Odkrivanje svoje notranjosti preko ustvarjenih del. Spoznavanje samega sebe preko 

ustvarjanja.« 

Meta: »Vse je bilo zanimivo. Nekaj novih taktik in zamisli za občasno ustvarjanje doma. 

Super rada sem hodila.« 

Maja: »Likovno izražanje – že dolgo nisem toliko narisala/ustvarila.« 

Poka: »Ustvarjanje, smeh, pobeg v domišljijski svet, malo sanjarjenja o morju, hribih ...« 

 

Povzetek: 

Pet udeleženk je izpostavilo doživljanje pomembnosti razvijanja svoje ustvarjalnosti. 
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10. Doživljanje pestrosti tehnik slikanja: 

 

Mina: »Meni je bil program všeč, saj sem spoznala nove tehnike risanja.« 

Meta: »Vse je bilo zanimivo. Nekaj novih taktik in zamisli za občasno ustvarjanje doma. 

Super rada sem hodila.« 

 

Povzetek: 

Dve udeleženki sta izpostavili doživljanje pestrosti novih tehnik slikanja. 

 

11. Doživljanje potrebe prenosa tehnik likovnega izražanja v svoje življenje: 

 

Pika: »Ta trenutek si težko predstavljam, kako mi bo to koristilo za naprej. Verjetno bi 

morala sama seči po papirju in barvah, kadar sem v stresu, in ne po hrani.« 

Meta: »Vse je bilo zanimivo. Nekaj novih taktik in zamisli za občasno ustvarjanje doma. 

Super rada sem hodila.« 

 

Povzetek: 

Dve udeleženki sta izpostavili doživljanje potrebe po prenosu likovnega izražanja v svoje 

življenje. 

 

12. Doživljanje povezave med stresom, boleznijo in hranjenjem: 

 

Pika: »Verjetno bi morala sama seči po papirju in barvah, kadar sem v stresu, in ne po hrani.« 

Lili: »S pomočjo risanja sem poglobila razmišljanje o sebi, o mojem življenju s sladkorno 

boleznijo in previsoko težo in kakšna občutja imam ob tem. Sem pa mogoče pogrešala kakšno 

konkretno obravnavo s poudarkom na telesni teži.« 

 

Povzetek: 

Dve udeleženki sta izpostavili doživljanje povezave med stresom, boleznijo in hranjenjem. 
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13. Doživljanje voditeljice: 

 

Kati: »Učiteljica je bila ›ok‹. Včasih sem želela več informacij o tem, kaj delamo.« 

 

Povzetek: 

Ena udeleženka je izpostavila doživljanje vloge voditeljice in željo, da bi slednja podajala več 

informacij glede osrednjega dela likovne delavnice. 

 

14. Doživljanje (ne)koristnosti programa delavnic: 

 

Mina: »Nisem opazila kaj nekoristnega. Vsaka stvar ti pokaže kaj novega.« 

Pika: »Ne morem reči, da je bilo kaj nekoristnega.« 

Kati: »Včasih sem želela več informacij o tem, kaj delamo. Drugače nimam pripomb. Želela 

bi, da bi vsakič sedela drugje.« 

Besi: »Vse je bilo koristno.« 

Mily: »Koristno je bilo vse. Le pričakovanje je bilo malo drugačno, mogoče v samem začetku 

programa.« 

Una: »Premalo razgovorov, druženja.« 

Lili: »V programu ni ničesar, kar ne bi bilo koristno. Sem pa mogoče pogrešala kakšno 

konkretno obravnavo s poudarkom na telesni teži.« 

Jerca: »V programu ne najdem ničesar nekoristnega.« 

Meta: »Nič ni bilo nekoristnega.« 

Maja: »Nič ni bilo nekoristnega.« 

Poka: »Ne vem.« 

 

Povzetek: 

Osem udeleženk ni podalo kritike programa delavnic. Ostale pa so izpostavile naslednje: več 

pogovorov o različnih temah, več informacij o osrednjem delu – likovnih vsebinah, 

pogrešanje konkretne obravnave s poudarkom na telesni teži ter več rotacij sedežnega reda 

udeleženk pri izvajanju likovnih delavnic.  
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2.4.2 Analiza procesa pomoči z likovnim izražanjem 

 

Tabela 25: Analiza procesa spreminjanja skupinske dinamike, kakovosti doživljanja in 

značilnosti likovnega izraza skozi program desetih delavnic 

 

DELA

V- 

NICA 

SKUPINSKA 

DINAMIKA 

DOŽIVLJANJE LIKOVNI IZRAZ 

1 

 

Od osamljenosti k stikom – 

nisem sama z boleznijo. 

Sodelovanje je možno. 

Resonanca čustev – čustvena 

opora. 

Varovanje različnosti, 

individualnosti vs. podrejanje. 

V skupini je prijetno. 

Samopredstavitev pred skupino 

zajema formalne splošne 

podatke.  

Šaljive pripombe ene izmed 

udeleženk sprožajo smeh v 

skupini in posledično 

sproščanje tesnobe. 

 

 

Od neorientiranosti  k 

orientiranosti. 

Od tesnobe k večji 

sproščenosti. 

»Pridnost« = odvisnostna 

naravnanost. 

Doživetje prijetnega, 

neogrožajočega,  

preprosta naloga in uspešna 

izvršitev dvigujejo samozavest. 

Morebitna negotovost ob 

soočenju z izzivom zrcaljenja s 

svojim dvojnikom (dvojna 

narava osebnosti, zavedno –

nezavedno) preko oblik in barv. 

 

Od posnemanja k 

samostojnemu ustvarjanju. 

Ustvariti nekaj iz 

razpoložljivega (nepopolnega). 

Upodabljanje stiske, projekcija 

ideala – arhetipa, ponazarjanje 

poti v neznano kot metafore 

življenja z boleznijo s pomočjo 

simbolike barv in oblik. 

Od asociacij na preproste 

zunanje oblike k strukturirani 

kratki zgodbi, ki na neogrožajoč 

način opiše čustveni svet 

udeleženke. 

2 

 

Pobudnik večje sproščenosti 

udeleženk je spoznanje enakosti 

v skupini – nihče ni strokovnjak 

v likovnosti. 

Vzdušje med udeleženkami je  

bolj sproščeno kot med prvo 

delavnico.  

Šaljive pripombe več udeleženk 

in posledični smeh ustvarjajo 

resonanco med njimi. 

 

 

Soočanje s tesnobo 

nepredvidljivosti, 

nekatere še poskušajo »s 

polodprtimi očmi« posnemati 

druge – poskus iskanja varnosti 

izven sebe, 

občutki svobode ob doživljanju 

zaupanja vase med 

ustvarjanjem,  

doživljanje manj tesnobe kot ob 

prvi delavnici. 

Od racionalnega k 

iracionalnem, 

od zavednega k nezavednem, 

od strogosti k igrivosti, 

od predvidljivosti k 

sprejemanju slučajnosti, od 

znanega k neznanemu. 

neznanega se ne da dobro 

posnemati od drugih v skupini, 

občutki svobode v izražanju. 

Od asociacij na 

nejasne/nedefinirane zunanje 

oblike k strukturirani kratki 

zgodbi, ki na neogrožajoč način 
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opiše čustveni svet udeleženke. 

 

 

3 

 

Posredni način 

samopredstavitve preko svojih 

slik in spontanih asociacij, ki 

jih generirajo tudi druge 

udeleženke, in to, da se te 

asociacije razlikujejo med 

seboj, se udeleženke pospešeno 

spoznavajo med seboj, s tem se 

tesnoba še bolj zmanjšuje, 

pojavljanje procesa 

medosebnega prepoznavanja in 

sprejemanja. 

 

 

 

Podoživljanje igrivosti iz 

otroštva ob packanju v blatni 

luži, kontrolirana regresija v 

zgodnje otroštvo, nezavedno 

podoživljanje primarnega 

(zdravega) narcisizma skozi 

zrcalne oblike, ki so nastale po 

naključju iz barvnih pack. 

Preko te tehnike slikanja 

podoživljajo pogosto 

nedefiniranost življenjskih 

situacij, občutke pomanjkanja 

nadzora nad njimi (tudi pri 

urejanju svoje bolezni), 

Soočanje s ponotranjenem 

občutkom, da je treba vse 

kontrolirati. 

Voda in barve ponazarjajo 

čustveni svet udeleženke, 

tehnika zrcaljenja olajšuje 

psihološke mehanizme 

in sprejetje, da imajo manj 

vpliva na končni videz izdelka. 

 

4 

 

Prva samopredstavitev pred 

skupino s pomočjo slike kolaža 

zajema manj formalne in že 

bolj čustvene podatke o sebi in 

svoji družini. 

 

Izpostavljanje udeleženk je na 

novi ravni – morajo priti pred 

tablo in spregovoriti o sebi in 

svoji družini s pomočjo 

izbranih slik.  

 

Komunikacija in povezanost 

med udeleženkami se povečata. 

 

Za izbranimi slikami se skrivajo 

naslednja občutja skrbi, ki pa 

jih udeleženke še ne ozavestijo: 

Kaj je mogoče v življenju 

doseči? Ali je mogoče obvladati 

to bolezen? Ali imam oporo v 

svojcih? Ali sem »invalidna«?  

Ali res lahko izbiram? Kaj 

izbrati? Zaskrbljenost za 

družino, partnerski odnos. 

 

Priznanje o svoji nenehni borbi 

s svojo telesno težo, kar 

nakazuje na prve izraze 

doživljanja svoje negativne 

samopodobe brez neposrednega 

samorazkrivanja. 

Preko kolaža udeleženke 

doživijo okolje kot dovolj varno 

in udobno, tako da povedo kaj 

o sebi, na ta način pa skupina 

postane bolj povezana. Preko 

kolažiranja (dovolj je vizualni 

vidik; ker je kolaž »tihi 

pripovedovalec«) dobijo v 

skupini povratne informacije.  
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5 

 

Glede na vedenje udeleženk je 

opaziti, da se je tesnoba zelo 

zmanjšala.  

 

Glede na linearno pozicijo 

postavljenih miz se v sredini 

ustvarja jedro treh udeleženk, ki 

postajajo »zvezde« skupine. 

Nekatere udeleženke si 

pomagajo s presedanjem na 

začetku naslednjih delavnic, s 

čimer skušajo priti bližje temu 

centru skupine.  

 

 

Prehod iz negativnega v 

pozitivno, iz pasivnega v aktivno 

spoprijemanje s problemi, 

boleznijo. 

Izražanje negativnih čustev, ki so 

se nabirala v psihološkem 

kontejnerju. 

Nižanje tesnobe omogoči 

eksternalizacijo dvomov v 

učinkovitost metode likovnega 

izražanja, ki so  osnovani na 

nepoznavanju vsebine 

psihološkega procesa v ozadju – 

bistvo je pot preobrazbe in ne 

delni zunanji dosežki, bistvo je 

sprememba vedenja. 

Izstopala je vloga nekaterih 

udeleženk, ki so v večji meri 

izražala svoja čustva ob 

interpretaciji svojih slik.  

Namen te delavnice je pomoč 

bolnikom pri raziskovanju 

njihovih zmožnosti 

spreminjanja zunanje slike v 

njim pomemben simbol. 

Zunanji predmet stimulira 

bolnikov vpogled v svoj 

notranji svet. 

 

Postavitev tihožitja je večina 

udeleženk dojela kot 

asociacijo z negativno 

čustveno vsebino, ki so se ji z 

izjemo ene udeleženke vse 

izognile in naslikale motiv s 

pozitivno čustveno 

konotacijo. 

 

6 

 

Vzdušje je bilo sproščeno, 

prisotnega je bilo veliko smeha.  

Izstopa vloga udeleženk, ki 

brez poudarjenega spodbujanja 

voditeljice preko slik izrazijo 

svoje želje, pričakovanja 

pozitivnih doživetij v bližnji 

prihodnosti. Komunikacija 

z voditeljico je bila manjša, 

povečala se je med 

udeleženkami. 

 

Tesnobe pri udeleženkah med 

delavnico ni bilo več opaziti. 

Izrazile so svoje želje in 

pričakovanja pozitivnih doživetij 

v bližnji prihodnosti. 

Glede na obdobje ob začetku 

srečanj to pomeni, da so bile 

udeleženke pozitivnejše 

naravnane do svoje prihodnosti 

glede na upoštevanje njihovega 

aktivnejšega pristopa in 

prizadevanje za izboljšanje. S tem, 

ko so pričele izražati želje in 

pričakovanja, se je začel proces 

spreminjanja načina njihovega 

življenja, in sicer v smeri bolj 

učinkovitega in zato bolj 

zdravega. 

Namen te delavnice je 

raziskovati odsotnost pomena 

in zmožnost dajanja pomena. 

Namen delavnice je bil, da se 

udeleženke prepustijo 

spontanemu asociiranju v 

smislu možganske nevihte. 

Prevladovale so besede, ki 

vsebujejo pozitivno čustveno 

konotacijo. 
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Izstopala je vloga udeleženk, ki 

so brez spodbujanja voditeljice 

izražale svoja občutja preko 

ustvarjanja slik, simbolično 

podoživljale prehod iz 

negativnih občutij kaosa v 

urejeno strukturo prijetnih 

čustev.  

 

Udeleženke so v večji meri 

izražale svoja občutja preko 

ustvarjanja slik, simbolično 

podoživele prehod iz negativnih 

občutij kaosa v urejeno 

strukturo prijetnih čustev. 

Povezava med likovno 

dejavnostjo in realnim 

življenjem udeleženk je 

razvidna iz izjav o občutjih 

nelagodja, pomešanih z rahlimi 

občutji dvoma, ali so narisale 

res pravi kaos.  

Nasprotno pa so povezale svetle 

barve zametka reda in 

urejenosti s pozitivnimi občutji 

miru.  

Ena izmed udeleženk je 

poudarila, da je dobro videti 

tudi kakšen pozitiven vidik, ki 

je lahko osnova za pozitivno 

mišljenje, ki v nadaljevanju 

prinese nekaj novega in bolj 

pozitivnega v doživljanju (»No, 

mislim, da je to nov začetek 

nekega novega dogodka, 

nekega novega pozitivnega 

mišljenja, nekaj lepega ... Iz 

tega vse izraste.«). 

 

Večina udeleženk je kaos 

ponazorila s temnimi barvami, 

ki predstavljajo tudi negativna 

čustva, vendar te povezave 

z negativnimi čustvi v 

vsakdanjem življenju (npr. 

slaba urejenost sladkorne 

bolezni)  niso jasno zaznale 

oziroma reflektirale (»moj kaos 

je črn, ampak ne vem, zakaj je 

črn«). 

Druge pa so kaos predstavile z 

živahnimi in pomešanimi 

barvami, čemur bi v 

vsakdanjemu življenju rekli 

ustvarjalni nered (»Barve so 

bile pa te, ko ne morem brez 

njih zaradi pomladi. Vsakič, ko 

vidim tiste šopke mladih 

tulipanov in narcis in vsega, se 

mi kar zmeša, ko gledam te 

barve. No, ampak kaos je tudi v 

teh barvah ...« 
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Izstopala je komunikacija med 

udeleženkami na temo, kaj 

lahko zraste v navidezno mrtvi 

pokrajini.  

 

Udeleženke so v večji meri 

izražale svoja občutja preko 

ustvarjanja slik in simbolično 

podoživele prehod iz negativnih 

občutij mrtve pokrajine v 

proces rasti novih zmožnosti. Iz 

več opisov doživljanja 

udeleženk je bilo opaziti, da 

zmorejo videti v negativnem 

tudi kaj pozitivnega.  

Zaenkrat pa še ni bilo prenosa 

tega uvida na področje njihove 

bolezni, kar kaže na delujoči 

obrambni mehanizem 

zanikanja. 

Namen te delavnice je pomagati 

bolnikom razumeti negativno 

stran sveta kot del lastne 

bolezni in razmišljanje o tem, 

kako preseči ta negativna 

občutja. Razumeti morajo, da je 

tudi negativno del pozitivnega 

kreativnega procesa. 

 

9 

 

Izstopala je komunikacija med 

udeleženkami na temo stresa v 

povezavi s slikanjem.  

 

Udeleženke so na odnosni ravni 

izkazovale skrb za druge 

udeleženke in svetovale možne 

rešitve za spoprijemanje 

s stresom v vsakdanjem 

življenju (iti na dopust).  

 

 

 

Udeleženke so veliko 

izpovedovale svoje izkušnje s 

stresom in njegovim vplivom 

na sladkorno bolezen. Večini 

udeleženk je sprehod v naravi 

najboljše nasprotje stresu in v 

terminih občutij pomeni 

sprostitev, umirjenost.  

 

Ena od udeleženk je povedala, 

da je na delavnico prišla v 

močnem stresu (»da kar kipi v 

njej«) in da ji je slikanje 

pomagalo, da se je sprostila.  

 

Stres so udeleženke povezovale 

z negativnimi občutki, čustvi in 

vedenjem (solze, izguba 

kontrole), obenem pa izkazale 

tudi uvide, da so lahko ta 

neprijetna čustva delno 

povzročena tudi s predhodnimi 

čustvi smiljenja samemu sebi.  

Namen likovnega izražanja je 

bil utrditi zavedanje, da za vsak 

občutek obstaja nasproten 

občutek ter da se oba lahko 

izrazi. 

 

Izkazalo se je, da je določena 

barva lahko povezana tudi z 

načinom reguliranja stresa v 

vsakdanjem življenju (rjava 

barva in čokolada). 
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Rezultati pogovorov o slikah so 

pokazali, da so se udeleženke v 

poteku desetih delavnic zelo 

zbližale, saj so v svojo sliko 

umestile  mnogo elementov s 

slik drugih udeleženk.  

Dve udeleženki sta celo narisali 

druge udeleženke in s tem 

pokazali, kako močno pozitivno 

je na njiju vplivala skupinska 

interakcija.  

Večina udeleženk, razen ene, ni 

uspela izraziti svojih negativnih 

čustev, zlasti z boleznijo ne.  

Vse udeleženke so slednje  

uspele narediti v bolj varni 

interakciji samo z voditeljico 

delavnice, na individualnih 

intervjujih po zaključku 

programa.  

 

 

Večina udeleženk, razen ene, ni 

uspela izraziti svojih negativnih 

čustev, zlasti z boleznijo ne. So 

pa vse udeleženke to naredile v 

še bolj varni interakciji samo 

z voditeljico delavnice, na 

individualnih intervjujih po 

zaključku programa.  

 

V doživljanju so prevladovala 

občutja optimizma 

za bodočnost. 

 

 

Slike so pokazale močan 

pozitiven vpliv skupinske 

interakcije, ki se je postopoma 

gradila skozi celoten program 

desetih delavnic.  
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2.5 SKLEPI 

 

Namen specialističnega dela je bil spremljanje doživljanja bolnic med programom likovnega 

izražanja, ki naj bi povišal njihovo kakovost življenja med potekom programa. Temu namenu 

sem zadostila z naslednjim postopkom: na podlagi spremljanja doživljanja bolnic sem 

sklepala na spremembe v razpoloženju bolnic in na spremembe v stopnji zadovoljstva 

z ustvarjenimi izdelki.  

 

Z analizo doživljanja bolnic med programom likovnega izražanja sem iskala odgovore na 

naslednji dve raziskovalni vprašanji: 

 

1. Kako se je skozi program spreminjalo izražanje doživljanja pri bolnicah? 

2. Kako se je skozi program spreminjalo samoocenjevanje doživljanja pri bolnicah?  

 

Ad 1.  

Kako se je skozi program spreminjalo izražanje doživljanja pri bolnicah, sem ugotavljala 

z analizo zvočnih zapisov likovnih delavnic. V začetku programa delavnic so pri udeleženkah 

prevladovala doživljanja disonance med njihovimi pričakovanji vsebine programa in 

dejanskim potekom delavnic. Ob tem so udeleženke izražale občutja tesnobe, negotovosti v 

svojo učinkovitost izdelave dovolj kakovostnih izdelkov. Pogostost izrazov doživljanja te 

tesnobe se je skozi potek programa postopno zmanjševala, naraščala pa je pogostost 

sporočanja občutij samoučinkovitosti in dobrega razpoloženja.  

 

Ob tem je potekal proces medsebojnega spoznavanja udeleženk. Hkrati s tem spoznavanjem 

se je povečevala pogostost medsebojne komunikacije, medsebojne validacije in tudi kritike. 

V tem procesu je nastalo jedro iz nekaj udeleženk, ki so se najbolj zbližale med seboj. V tej 

skupini sta prevladovali dve udeleženki, in sicer Maja in Jerca, ki sta ustvarjali največjo 

resonanco z ostalimi udeleženkami, predvsem z veliko količino svojih humorističnih izjav. 
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Ad 2. 

Kako se je skozi program spreminjalo samoocenjevanje doživljanja pri bolnicah, sem 

ugotavljala z analizo pisnih ocen programa likovnega ustvarjanja s strani udeleženk, zbirnika 

tabel daljic razpoloženja in zbirnika tabel zadovoljstva z izdelki za posamezne udeleženke.  

 

Iz rezultatov je razvidno, da se je celotni skupini udeleženk med vsako delavnico izboljšalo 

razpoloženje v povprečju za 16 odstotkov. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je skupina udeleženk v povprečju ocenjevala svoje izdelke 

med ocenama 6,0 in 7,7. Najvišje ocene so dajale zadovoljstvu s svojim izdelkom in najnižje 

ocene vrednosti za samopodobo. Najvišje ocene likovnih izdelkov so dajale med četrto 

delavnico, najnižje pa med osmo delavnico. 

Iz vseh podatkov sem ugotovila štirinajst kategorij doživljanja udeleženk: razpoloženje, 

zadovoljstvo z likovnim izdelkom, sprostitev, odnos do svojih čustev, druženje v skupini, 

pogovori za izmenjavo izkušenj in mnenj, samozavedanje/samoraziskovanje, spremembe 

odnosa do drugih, ustvarjalnost, pestrost tehnik slikanja, prenos tehnik likovnega izražanja v 

svoje življenje, povezave med stresom, boleznijo in hranjenjem, voditeljica ter (ne)koristnost 

programa delavnic. 

 

V skupini teh kategorij izstopata dve: doživljanje pozitivnega učinka druženja med 

udeleženkami ter doživljanje mentalne sprostitve med ustvarjanjem na delavnicah.  

 

Iz analize rezultatov vizualno-analogne skale (daljice) razpoloženja je razvidno, da sta glede 

na stopnjo razpoloženja pred vsakim začetkom delavnice obstajali dve skupini udeleženk. 

Prva skupina je bila konstantno dobro razpoložena, kar se je med potekom delavnic zgolj še 

rahlo izboljševalo. Druga skupina je bila konstantno slabo razpoložena, kar se je v večji meri 

izboljševalo med potekom delavnic. Kljub vsemu pa je prva skupina nenehno ostajala na 

koncu delavnic bolje razpoložena kot druga skupina. Jedro prve skupine je sestavljalo nekaj 

udeleženk, za katere sem na podlagi  analize zvočnih zapisov ugotovila, da prevladujejo s 

svojimi izjavami, zlasti s humorističnimi vsebinami.   

 

Analiza rezultatov doživljanja zadovoljstva s svojimi likovnimi izdelki je pokazala, da je 

skupina  udeleženk v povprečju doživljala zmerno zadovoljstvo s svojimi likovnimi izdelki. 
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Stopnja zadovoljstva se je spreminjala predvsem glede na to, kje se je vsebina programa 

delavnice nahajala glede na kontinuum dimenzije konkretne – domišljijske vsebine. 

Udeleženke so bile bolj zadovoljne z izdelki, ki so predstavljali konkretne, življenjske stvari. 

Tako so bile v povprečju najbolj zadovoljne s svojimi izdelki, ki so jih ustvarile na četrti 

delavnici. Namen te delavnice je, da preko kolaža udeleženke doživijo okolje kot dovolj varno 

in udobno, tako da povedo kaj o sebi, na ta način pa skupina postane bolj povezana. 

Udeleženke so bile manj zadovoljne z izdelki, kjer so morale izkazati svojo domišljijo in kjer 

so bile vsebine nejasne in potencialno čustveno ogrožajoče. Tako so bile v povprečju najmanj 

zadovoljne s svojimi izdelki iz osme delavnice. Namen te delavnice je bil pomagati bolnikom 

razumeti lastno bolezen kot negativno stran sveta in jih spodbuditi k razmišljanju o tem, kako 

preseči ta negativna občutja in da je tudi negativno del pozitivnega kreativnega procesa. 

Slednja ugotovitev nakazuje na zmožnost programa likovnega izražanja za postopen in manj 

ogrožajoč proces soočanja in predelovanja svojih nezavednih ali potlačenih čustvenih vsebin. 

Kvalitativno analizo sem zaokrožila z analizo procesa spreminjanja naslednjih dimenzij: 

skupinske dinamike, kakovosti doživljanja udeleženk in značilnosti likovnega izraza skozi 

program desetih delavnic likovnega izražanja (Tabela 25). Ugotavljam, da je v procesu 

programa likovnega izražanja večina udeleženk sprejela novo kakovost doživljanja 

spontanosti, ki je lahko protiutež doživljanju vsakodnevnega stresa zaradi težav pri urejanju 

svoje sladkorne bolezni. Slednji uvid sta dve udeleženki tudi izrazili v končni oceni programa. 

 

Rezultati raziskave bodo po moji oceni pomembno vplivali na izboljšanje sprejemanja 

tovrstne oblike pomoči, kar bo vplivalo na izboljšanje kakovosti življenja bolnic. Obenem 

bodo rezultati analize pripomogli tudi k nadgrajevanju vsebine likovnega izražanja. 

 

Iz analize ovrednotenja doživljanja udeleženk programa delavnic likovnega izražanja  

ugotavljam, da se je pri vseh udeleženkah izboljšala kakovost življenja med potekom likovnih 

delavnic, in sicer predvsem zaradi vpliva pozitivnega učinka druženja med udeleženkami ter 

nadalje zaradi vpliva doživljanja miselne sprostitve udeleženk med ustvarjanjem v poteku 

delavnic.  
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4.0 PRILOGE 
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Priloga 1: 

INFORMACIJA ZA BOLNICE V RAZISKAVI: 

SKUPINSKO LIKOVNO IZRAŽANJE SLADKORNIH BOLNIC TIP 1 IN 

TIP 2 S POVIŠANO TELESNO TEŽO  

 

 

Spoštovane. 

Naprošamo vas za sodelovanje v raziskavi, katere namen je preizkusiti obliko pomoči 

z umetnostjo s pomočjo likovnega izražanja po modelu, imenovanem »Kreativno potovanje». 

V tujini ta model že uporabljajo, zato bi želeli takšno dopolnilno metodo uvesti tudi v 

Sloveniji. 

Cilj raziskave je ugotoviti, kako omenjeni program prispeva h kakovosti življenja skupine 

bolnic s sladkorno boleznijo tip 1 in tip 2 s povišano telesno težo.  

 

Skupina bo vključena v program likovnega izražanja, ki se bo odvijal enkrat tedensko v 

trajanju devetdeset minut v obdobju desetih tednov.  

 

Rezultati raziskave bodo objavljeni v specialistični nalogi Janje Enova. Zavezujemo se, da 

bodo objavljeni podatki anonimni. 

 

 

PRIVOLITEV ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI  

»SKUPINSKO LIKOVNO IZRAŽANJE SLADKORNIH BOLNIC TIP 1 IN TIP 2 S 

POVIŠANO TELESNO TEŽO« 

Podpisana ……………………………….., rojena ……………………………….. 

 

Pripravljena sem prostovoljno sodelovati v zgoraj opisani raziskavi. Zavedam se, da od 

sodelovanja v raziskavi ne bom imela neposredne koristi in da morebitna odklonitev 

sodelovanja ne bo vplivala na potek mojega nadaljnjega medicinskega zdravljenja. Prav tako 

se zavedam, da sodelovanje v raziskavi ne prinaša nikakršnega dodatnega tveganja. 
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Soglašam, da se moji podatki in fotografije likovnih izdelkov uporabijo pri pripravi 

specialistične naloge Janje Enova, specializantke pomoči z umetnostjo na Pedagoški fakulteti 

Ljubljana. 

 

Podpis specializantke pomoči z umetnostjo: 

 

 

Podpis udeleženke: 

 

 

Ljubljana, datum:  
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Priloga 2:  

 

DELNO STRUKTURIRANI INTERVJU 

 

 

Priimek in ime:..................................................Datum in kraj rojstva:...................................... 

Stalno prebivališče:................................................................................................................... 

Diagnoza:.................................................................................................................................. 

Datum intervjuja: ................................................................................................. 

 

Zakonski stan: 

1. poročena 

2. izvenzakonska skupnost 

3. samska 

4. razvezana 

5. vdova 

Izobrazba: 

1. nedokončana osnovna šola (število let: ............) 

2. osnovna šola 

3. 2- ali 3-letna poklicna šola 

4. 4-letna srednja šola ali gimnazija 

5. višja šola 

6. visoka šola, fakulteta, akademija ali več 

7. študent:          redni            izredni 

 

Zaposlitev: 

Sem zaposlena:         da              ne               upokojena  

Imate skrbi v zvezi s službo? Navedite katere?:......................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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Socioekonomski status: 

Ali vaši prejemki zadostujejo za: 

1. preživljanje vas                                      da               ne  

2. in vaše družine?                                     da               ne 

3. Še za rekreacijo, hobije, interesne dejavnosti?                 da               ne 

 

Vpišite številko navadnega tel. in GSM-a: ........................................................ 

Vpišite vaš elektronski naslov (e-mail): ...........................................................    

 

Stanovanjske razmere: 

Stanovanje:  najemniško                   lastniško (Kdo je lastnik?):................................................. 

Kako se počutite v stanovanju?.................................................................................................... 

Ali imate prostor zase v stanovanju?.................................................................................. 

 

Družinske razmere in socialna mreža: 

Pri kom živite? ............................................................................................................................ 

Kateri člani sestavljajo vašo ožjo družino? (zakonec/partner, otroci):........................................ 

..................................................................................................................................................... 

Kateri člani sestavljajo vašo širšo družino? (starši, vnuki …):................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

V družini so medosebni odnosi:        dobri              zadovoljivi           slabi 

Lahko se pogovarjamo o svojih problemih:   vedno              včasih           nikoli 

Vpišite število ljudi, s katerimi se srečujete: sorodniki (     )     prijatelji (       )      znanci (       )       

Kakšni so vaši odnosi s sosedi?       dobri             zadovoljivi              slabi 

 

Interesi: 

Naštejte vaše prostočasne dejavnosti: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Vaši cilji v prihodnosti. Kaj bi želeli narediti v naslednjih 6–12 mesecih? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

146 

 

 

 Kaj bi radi dosegli? 

 

 

V katerih dejavnostih bi radi uživali? 

 

 

 

S katerimi ljudmi bi se želeli družiti? 

 

 

 

Problemi: 

 

Navedite problem, s katerim se soočate. 

 

 

 

Kako doživljate vašo bolezen? 

 

 

 

 

 

 

Kako se spoprijemate z boleznijo? 

 

 

 

 

 

 

Kako vas omejuje bolezen? 
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Priloga 3: 

Vprašalnik o zadovoljstvu z izdelkom  
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Priloga 4: 

Primer izpolnjene in analizirane Vizualne skale razpoloženja (daljice 

razpoloženja): 

 

III/1 – pred začetkom tretje delavnice 

III/2 – na koncu tretje delavnice 
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Priloga 5:  

Vprašalnik ocene programa  

 

Datum: …………….. 

 

Ime in priimek: ……………………………. 

 

Prosimo, preglejte v spominu vseh deset srečanj in nam opišite: 

 

Kaj je bilo v programu koristnega? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj v programu ni bilo koristno? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Podpis: ……………………… 
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Priloga 6:  

Tabele 

Tabela 1:  Daljica razpoloženja za: Mina 

Daljica razpoloženja za: Mina 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljic  8,2 7,3 7,5 9,5 9,3 11,3 10,0 10,4 10,1 8,7 

Dolžina ocene 7,6 6,9 7,2 8,8 7,6 10,9 8,9 9,9 7,7 7,6 

% razpoloženja  93 % 95 % 96 % 93 % 82 % 96 % 89 % 95 % 76 % 87 % 

PO           

Dolžina daljic  6,4                 7,8 9,7 10,3 9,9 8,9 9,8 10,4 9,5 10,8 

Dolžina ocene  6,1 7,6 9,3 10,0 8,8 8,7 9,6 10,1 8,7 10,4 

% razpoloženja 95 % 97 % 96 % 97 % 89 % 98 % 98 % 97 % 92 % 96 % 

RAZLIKA +2 % +4 % 0 % +4 % +7 % +2 % +9 % +2 % +16 % +9 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 

100 % = maksimalno dobro razpoloženje, 0 % = maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 2: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Mina 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Mina 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

8 8 8 10 8 7 8 6 8 9 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

10 8 9 10 7 8 9 6 7 9 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

8 7 8 10 8 7 8 6 8 9 

Vrednost za 

samopodobo? 

9 8 10 10 7 7 6 6 9 9 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

10 8 9 10 7 7 7 5 8 9 
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Tabela 3: Daljica razpoloženja za: Pika 

Daljica razpoloženja za: Pika 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljic  11,3 / 5,2 8,2 9,5 / / / 9,3 9,2 

Dolžina ocene 3,2 / 2,6 4,0 5,9 / / / 6,2 6,3 

% razpoloženja  28 %  50 % 49 % 62 %    67 % 68 % 

PO           

Dolžina daljic  9,3 / 9,4 9,6 10,0 / / / 10,2 8,1 

Dolžina ocene  5,6 / 6,7 6,6 6,8 / / / 7,1 5,9 

% razpoloženja 60 %  71 % 69 % 68 %    70 % 73 % 

RAZLIKA +32 %  +21 % +20 % +6 %    +3 % + 5 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 100 % = 

maksimalno dobro razpoloženje, 0 % = maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 4: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Pika 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Pika 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

9 6 8 8 6 6 / 4 7 8 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

9 6 9 8 7 6 / 4 7 8 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

5 5 9 9 6 5 / 5 6 8 

Vrednost za 

samopodobo? 

4 5 8 8 6 5 / 5 6 7 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

5 5 8 8 7 5 / 5 7 6 
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Tabela 5: Daljica razpoloženja za: Kati 

Daljica razpoloženja za: Kati 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljic  6,2 11,5 9,0 7,6 10,1 7,8 9,6 / 9,2 7,7 

Dolžina ocene 5,4 8,9 5,1 4,7 6,6 4,1 6,5 / 5,9 5,3 

% razpoloženja  87 % 77 % 57 % 62 % 65 % 53 % 68 %  64 % 69 % 

PO           

Dolžina daljic  7,8 10,8 6,3 9,5 7,8 12,0 6,9 / 10,9 9,9 

Dolžina ocene  7,3 9,7 5,0 7,6 5,8 9,0 5,0 / 10,3 9,1 

% razpoloženja 94 % 90 % 79 % 80 % 74 % 75 % 72 %  94 % 92 % 

RAZLIKA +7 % +13 % +22 % +18 % +9 % +22 % +4 %  +30 % +23 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 

100 % = maksimalno dobro razpoloženje, 0 % = maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 6: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Kati 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Kati 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

9 10 9 8 5 9 8 8 10 8 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

8 10 9 10 7 10 9 8 10 9 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

7 10 9 9 8 10 8 9 9 8 

Vrednost za 

samopodobo? 

7 9 9 8 6 9 8 8 10 8 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

9 10 10 9 8 10 9 8 10 10 
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Tabela 7: Daljica razpoloženja za: Besi 

Daljica razpoloženja za: Besi 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljic  9,5 7,4  / 9,6 / 12,4 / 9,7 9,5 10,4 

Dolžina ocene 3,0 4,4 / 2,2 / 4,3 / 4,1 1,1 7,0 

% razpoloženja  32 % 59 %  23 %  35 %  42 % 12 % 67 % 

PO           

Dolžina daljic  6,1 6,8 / 9,3 / 8,6 / 8,7 10,1 7,0 

Dolžina ocene  4,7 5,5 / 8,7 / 8,3 / 7,9 7,1 6,3 

% razpoloženja 77 % 81 %  94 %  97 %  91 % 70 % 90 % 

RAZLIKA +45 % +22 %  +71 %  +62 %  +49 % +58 % +23 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 

100 % = maksimalno dobro razpoloženje, 0 % = maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 8: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Besi 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Besi 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

7 7 / 7 / 9 / 3 9 4 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

7 7 / 7 / 9 / 3 9 5 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

7 6 / 7 / 9 / 3 9 5 

Vrednost za 

samopodobo? 

8 7 / 7 / 9 / 3 9 5 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

10 7 / 7 / 9 / 1 9 5 
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Tabela 9: Daljica razpoloženja za: Mily 

Daljica razpoloženja za: Mily 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljic  11,3 9,9 12,6 / 10,5 7,7 9,4 10,1 10,5  8,1 

Dolžina ocen 5,5 4,7 2,9 / 6,6 3,4 2,9 5,1 2,9 4,8 

% razpoloženja  49 % 47 % 23 %  63 % 44 % 31 % 50 % 28 % 59 % 

PO           

Dolžina daljic  6,8 10,3 8,6 / 9,5 9,1 7,6 10,0 10,0 6,9 

Dolžina ocen  4,4 7,4 3,8 / 6,8 5,7 5,4 6,7 7,4 5,1 

% razpoloženja 65 % 72 % 44 %  72 % 63 % 71 % 67 % 74 % 74 % 

RAZLIKA +6 % +25 % +21 %  +9 % +19 % +40 % +17 % +46 % +15 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 100 % = 

maksimalno dobro razpoloženje, 0 % = maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 10: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Mily 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Mily 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

8 7 8 7 7 8 8 8 7 9 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

8 6 8 6 6 9 9 8 7 8 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

7 8 7 8 8 8 8 8 8 9 

Vrednost za 

samopodobo? 

7 7 9 8 8 8 8 8 9 8 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

7 6 6 7 7 8 8 7 8 9 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                           Janja Enova; specialistično delo                              

155 

 

Tabela 11: Daljica razpoloženja za: Una 

Daljica razpoloženja za: Una 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljic  7,3 8,8 / / 9,7 / 8,8 10,1 10,5 10,9 

Dolžina ocene 2,2 4,3 / / 3,7 / 4,8 7,6 7,1 4,0 

% razpoloženja  30 % 49 %   38 %  55 % 75 % 68 % 37 % 

PO           

Dolžina daljic  / 9,4 7,0 / 9,7 / 9,3 10,6 9,6 8,6 

Dolžina ocene  / 7,0 5,2 / 7,0 / 7,9 9,9 7,1 5,7 

% razpoloženja  75 % 74 %  72 %  85 % 93 % 74 % 66 % 

RAZLIKA  +26 %   +34 %  +30 % +18 % +6 % +29 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 

100 % = maksimalno dobro razpoloženje, 0 % = maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 12: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Una 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Una 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

7 10 10 10 8 8 8 8 9 8 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

7 10 10 10 8 6 8 8 6 8 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

8 10 10 10 10 3 9 2 10 6 

Vrednost za 

samopodobo? 

8 8 9 9 10 3 6 3 9 8 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

6 8 10 4 6 2 4 3 6 6 
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Tabela 13: Daljica razpoloženja za: Lili 

Daljica razpoloženja za: Lili 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljice  5,8 7,4 8,6 6,4 10,6 / / 9,9 7,7 8,6 

Dolžina ocene 2,4 3,3 3,7 2,6 4,4 / / 3,6 0,2 2,1 

% razpoloženja  41 % 45 % 43 % 41 % 42 %   36 % 3 % 24 % 

PO           

Dolžina daljice  6,6 9,8 9,5 9,7 9,3 / / 9,3 10,4 8,9 

Dolžina ocene  5,1 8,2 6,7 7,6 5,2 / / 5,7 5,0 6,4 

% razpoloženja 77 % 84 % 71 % 78 % 56 %   61 % 48 % 72 % 

RAZLIKA +36 % +39 % +28 % +37 % +14 %   +25 % +45 % +48 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 

100 % = maksimalno dobro razpoloženje, 0 % = maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 14: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Lili 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Lili 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

5 10 8 10 8 8 / 7 7 5 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

10 10 9 10 8 8 / 7 7 5 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

5 10 9 10 10 8 / 4 7 5 

Vrednost za 

samopodobo? 

5 8 8 10 8 8 / 4 7 5 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

5 10 8 10 8 8 / 4 7 5 
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Tabela 15: Daljica razpoloženja za: Jerca 

Daljica razpoloženja za: Jerca 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljic  6,9 10,3 9,0 10,8 9,4 9,4 7,7 11,2 9,0 9,5 

Dolžina ocene 5,6 7,5 7,4 8,5 6,8 7,8 6,1 10,2 7,4 8,3 

% razpoloženja  81 % 73 % 82 % 79 % 72 % 83 % 79 % 91 % 82 % 87 % 

PO           

Dolžina daljic  9,4 7,9 7,8 10,4 10,2 8,0 10,7 10,0 10,2 11,8 

Dolžina ocene  8,4 6,4 6,9 9,6 9,0 6,9 10,0 9,2 9,3 10,4 

% razpoloženja 89 % 81 % 88 % 92 % 88 % 86 % 93 % 92 % 91 % 88 % 

RAZLIKA +8 % +8 % +6 % +13 % +16 % +3 % +14 % +1 % +9 % +1 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 

100 % = maksimalno dobro razpoloženje, 0 % = maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 16: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Jerca 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Jerca 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

9 6 7 8 6 6 7 4 7 6 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

7 7 5 8 5 6 8 5 6 6 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

8 6 5 7 6 6 6 5 6 5 

Vrednost za 

samopodobo? 

8 6 5 6 6 5 5 5 6 5 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

8 7 5 6 6 6 5 5 6 5 
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Tabela 17: Daljica razpoloženja za: Meta 

Daljica razpoloženja za: Meta 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljic  / 6,1 10,2 6,8 8,9 8,9 9,8 10,8 7,8 8,1 

Dolžina ocene / 3,2 7,9 5,5 8,2 7,7 8,9 9,6 7,0 7,2 

% razpoloženja   52 % 77 % 81 % 92 % 87 % 91 % 89 % 90 % 89 % 

PO           

Dolžina daljic  / 6,7 9,5 9,7 10,3 10,5 9,7 8,4 9,0 9,0 

Dolžina ocene  / 5,2 8,5 8,7 9,5 9,9 9,1 7,8 7,4 7,9 

% razpoloženja  78 % 89 % 90 % 92 % 94 % 94 % 93 % 82 % 88 % 

RAZLIKA  +26 % +12 % +9 % 0 % +7 % +3 % +4 % –8 % –1 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 

100 % = maksimalno dobro razpoloženje, 0 % = maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 18: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Meta 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Meta 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

8 8 9 10 8 8 9 7 8 9 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

8 10 8 9 8 8 9 8 9 8 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

8 8 9 9 8 8 8 8 8 9 

Vrednost za 

samopodobo? 

8 8 8 9 7 8 8 8 8 9 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

8 8 8 9 7 8 8 7 8 8 
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Tabela 19: Daljica razpoloženja za: Maja 

Daljica razpoloženja za: Maja 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljic  8,0 9,9 6,1 9,3 9,6 9,6 9,8 9,6 10,2 8,8 

Dolžina ocene 6,5 5,8 4,8 5,4 5,9 7,2 6,6 7,1 7,3 6,8 

% razpoloženja  81 % 59 % 79 % 58 % 61 % 75 % 67 % 74 % 72 % 77 % 

PO           

Dolžina daljic  8,7 9,8 9,6 10,7 10,5 8,5 9,3 9,2 9,9 12,6 

Dolžina ocene  6,6 7,9 5,7 8,0 7,9 6,8 7,5 7,1 7,6 10,3 

% razpoloženja 76 % 81 % 59 % 75 % 75 % 80 % 81 % 77 % 77 % 82 % 

RAZLIKA –5 % +22 % –20 % + 17 % + 14 % + 5 % + 14 % + 3 % + 5 % + 5 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 100 % = 

maksimalno dobro razpoloženje, 0 % = maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 20: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Maja 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Maja 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

7 9 5 8 5 8 6 5 7 7 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

8 9 5 7 7 8 4 4 6 8 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

6 8 4 7 5 8 5 4 7 6 

Vrednost za 

samopodobo? 

6 8 4 8 5 8 6 5 5 7 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

7 8 4 8 5 8 6 5 5 7 
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Tabela 21: Daljica razpoloženja za: Poka 

Daljica razpoloženja za: Poka 

Delavnica št.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRED           

Dolžina daljic  / 7,1 10,6 7,0 11,2 / 9,6 10,6 9,0 9,3 

Dolžina ocene / 3,9 1,7 3,4 6,6 / 6,2 7,1 1,9 3,9 

% razpoloženja   55 % 16 % 49 % 59 %  65 % 67 % 21 % 42 % 

PO           

Dolžina daljic  / 8,0 8,0 10,8 7,7 / 10,3 10,0 9,2 8,7 

Dolžina ocene  / 5,4 3,9 6,4 4,9 / 7,9 7,8 2,2 3,1 

% razpoloženja  68 % 49 % 59 % 64 %  77 % 78 % 24 % 36 % 

RAZLIKA  +13 % +33 % +10 % +5 %  +12 % +11 % +3 % –6 % 

Dolžine so v cm, PRED = pred začetkom delavnice, PO = na koncu delavnice, 

100 % = maksimalno dobro razpoloženje, 0 % =  maksimalno slabo razpoloženje. 

 

Tabela 22: Tabela zadovoljstva z izdelki za: Poka 

Tabela zadovoljstva z izdelki za: Poka 

Delavnica številka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zadovoljstvo z 

izdelkom? 

8 8 8 8 5 10 9 9 9 9 

Zadovoljstvo z 

izvedbo? 

10 5 8 9 3 10 9 9 6 9 

Čustvena vrednost 

izdelka? 

4 9 4 8 7 7 7 9 8 8 

Vrednost za 

samopodobo? 

1 6 3 8 7 7 7 7 6 8 

Koliko vam 

izdelek pomeni? 

5 6 3 8 5 7 8 8 8 7 
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