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POVZETEK 

Učitelji, ki poučujejo likovno umetnost, so kompetentni in poklicani tudi za to, da 

učence seznanjajo z aktualnim dogajanjem v likovni umetnosti. Spremljanje, 

poznavanje in razumevanje sodobne likovne umetnosti vpliva na razmišljanje in 

vživljanje posameznika v okolje in čas, v katerem živi. Zato lahko delo s primeri 

sodobne likovne umetnosti učence spodbuja k ustvarjalnemu izražanju in hkrati h 

kritičnemu mišljenju o družbi. Predmet magistrskega dela je koncipiranje likovnih 

nalog, ob katerih se učenci seznanjajo s sodobno likovno umetnostjo, ustvarjalno 

izražajo svoje ideje ter razvijajo zmožnost izražanja mnenj in stališč. 

V teoretičnem delu magistrske naloge se opiramo na teoretična izhodišča, ki 

obravnavajo cilje in vsebine sodobne umetnosti. Izhajamo iz ugotovitev 

strokovnjakov o pozitivnih vplivih vpeljevanja vsebin sodobne umetnosti v pouk 

likovne umetnosti. Ker koncept učnega načrta za likovno vzgojo ni konkretno 

usmerjen v spoznavanje vsebin sodobne umetnosti, smo cilje iskali v učnem 

načrtu predmeta državljanska in domovinska kultura ter etika. Cilje lahko 

uresničujemo ob delu s primeri sodobne likovne umetnosti. Opiramo se na 

možnost medpredmetnega povezovanja za doseganje skupnih ciljev obeh v 

raziskavo vključenih predmetov. Izpostavljamo splošne in specifične učne 

metode, ki so pri delu s sodobnimi likovnimi deli še posebej v ospredju, pozornost 

posvečamo tudi avtentični umetnini. 

V empiričnem delu smo izvedli akcijsko raziskavo, v kateri smo načrtovali tri 

korake z namenom izboljšanja prakse. V učnem procesu nas je zanimal pristop, ki 

je učencem omogočal razumevanje in spoznavanje sodobne likovne umetnosti. Ob 

tem so učenci imeli možnost izražanja na njim lasten način, hkrati pa so usvajali z 

učnim načrtom podane cilje. Pristop je spodbujal ustvarjalno mišljenje, 

ustvarjalno uporabo materialov in pripomočkov, odločitev učencev za ustvarjalno 

vsebino, izbiro principov izražanja in idej na osnovi del sodobnih likovnih 

umetnikov ter ustvarjalno reševanje nalog. Preverjali smo učinke reševanja 

likovnih problemov. Za preverjanje uspešnosti načrtovanih postopkov smo 

uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Pri 

načrtovanju likovnih nalog v tretjem raziskovalnem koraku smo izhajali iz 

medpredmetne povezave in upoštevali korelacije ciljev, zapisanih v obeh učnih 

načrtih.  



V začetnem (inicialnem) stanju smo ugotovili, da učenci niso imeli oblikovanega 

mnenja o sodobni umetnosti, saj je večina učencev ni poznala. Med potekom 

akcijskih raziskovalnih korakov smo ugotovili, da učenci likovna dela povezujejo 

z vsakdanjim življenjem in jih interpretirajo glede na lastne izkušnje. Zaznali smo 

napredek pri ustvarjalnosti učencev, ki se kaže skozi izvirnost idej in kot želja po 

končni realizaciji nekaterih konceptualnih zasnov. Medpredmetna povezava 

predmetov likovna umetnost in državljanska in domovinska kultura ter etika se je 

izkazala kot uspešna, morda celo nujna oblika povezovanja pri obravnavanju 

vsebin sodobne umetnosti. V končnem (finalnem) stanju smo zaznali večjo 

senzibilnost učencev pri doživljanju in razumevanju nekaterih sodobnih likovnih 

del, hkrati pa se je oblikoval individualni odnos posameznika do sodobne 

umetnosti. 

Na osnovi ugotovitev smo oblikovali smernice za ustreznejše načrtovanje in 

izvajanje likovnih nalog, vezanih na vsebine sodobne likovne umetnosti. V 

raziskavi pridobljene ugotovitve lahko pozitivno vplivajo na likovnopedagoško 

prakso.  

 

Ključne besede:  

sodobna likovna umetnost, likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura 

ter etika, medpredmetno povezovanje, sodobni didaktični pristopi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Teachers who teach Visual art are competent and called for it to familiarize pupils 

with current developments in art. Monitoring, knowledge and understanding of 

contemporary art influence on the thinking and the empathy of each individual 

about the environment and the time in which he lives. Therefore, work with 

examples of contemporary art can encourage creative expression of pupils and at 

the same time it stimulates their critical thinking about the society. The subject of 

Master's degree is devising of Visual art tasks, where pupils learn about 

contemporary art, creatively express their ideas and develop the ability to express 

opinions and views.  

The theoretical part of the master's degree is relying on the theoretical foundations 

that address the goals and content of contemporary art. We proceed from the 

findings of experts about the positive effects of the introduction of the content of 

contemporary art in the teaching of Visual art. Since the concept of the curriculum 

for Visual art is not specifically focused on learning about the content of 

contemporary art, we were looking for goals in the curriculum of the subject Civil 

education and ethics. Those goals can be realized while working with examples of 

contemporary art. We are relying on the possibility of cross-curricular activities to 

achieve the common goals of both subjects which are included into the survey. 

We expose the general and specific teaching methods that work with 

contemporary art works especially in the foreground, but attention is also devoted 

to the excursion. 

In the empirical part the action research was carried out, in which we have 

planned three steps with a view to improve the practice. We were interested in the 

approach that allows pupils to understand and learn about contemporary art during 

the learning process. At the same time, the pupils had the opportunity to express 

on their own way, while they were accepting the goals given by the curriculum. 

Such approach encouraged creative thinking, creative use of materials and 

devices, pupils could decide for creative content and they could use different 

principles to express themselves and their ideas based on the works of 

contemporary artists and creatively solve the tasks. We examined the effects of 

solving the art problems. To check the efficiency of the planned procedures, we 

used causal non-experimental method of pedagogical research. When designing 



art tasks in the third step of the research we derived from a cross-curricular 

correlation and we put into account the goals set out in both lesson plans.  

In the initial state we found out that pupils did not have a clear opinion about 

contemporary art, because most of the pupils did not know it. During the course of 

the action research steps, we discovered that pupils associate artworks with 

everyday life, and interpret them according to their own experience. 

We detected a progress in pupils' creativity that manifests itself through the 

originality of ideas and as the desire for the ultimate realization of some 

conceptual designs.  

Cross curricular activity of subjects Visual art and Civil culture and ethics has 

proven to be successful and perhaps even a necessary form of integration in 

addressing the content of contemporary art. 

In the final state we detected a greater sensibility of the pupils in experiencing and 

understanding of some contemporary art works, and at the same time it was 

developed the individual relationship of the individual towards the contemporary 

art. 

Based on the findings, we developed guidelines for more appropriate planning and 

implementation of art tasks related to the content of contemporary art. The 

findings in the survey can positively affect on Visual art practice. 

 

Keywords:  

contemporary art, visual art, citizenship education, cross curricular activities, 

contemporary didactic approaches. 
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1 UVOD 

 

Spremljanje, poznavanje in razumevanje sodobne likovne umetnosti vpliva na 

razmišljanje in vživljanje posameznika v okolje, v katerem živi. Učenci si s tem 

krepijo zmožnost določenih predstav, razvijajo različne spretnosti, oblikujejo 

svoja stališča in se izražajo na nekonvencionalne načine. Reševanje likovnih 

nalog, ki izhajajo iz primerov sodobne umetnosti, učencem omogoča razumevanje 

okolja, časa in razmer, v katerih živimo. Hkrati jim omogoča, da se izrazijo na 

njim ljubi način ali na način, s katerim lahko izražajo svoja stališča. Zato smo 

mnenja, da je treba tudi pri urah likovne umetnosti v osnovni šoli posvetiti več 

pozornosti vsebinam sodobne umetnosti. S spoznavanjem umetniških principov, 

razlaganjem sporočilnosti posameznih likovnih del in raziskovanjem idejnih 

ozadij umetnikov učence spodbujamo h kreativnemu in kritičnemu razmišljanju. 

Menimo, da je učence treba seznaniti z nekaterimi deli v likovni umetnosti, ki 

predstavljajo spremembo v načinu likovnega prakticiranja, od tradicionalnih 

medijev in vsebin do sodobnih principov ustvarjanja. To pa lahko dosežemo s 

pomočjo analiziranja in sintetiziranja oziroma vrednotenja del sodobne umetnosti. 

Izvajanje ur likovne umetnosti je zaradi skromnega števila ur, ki jih predvideva 

predmetnik za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje, za učitelja likovne umetnosti 

velik izziv, še posebej ko gre za izvajanje kompleksnejših likovnih nalog. H 

kompleksnejšim nalogam pa zagotovo sodijo vsebine, vezane na sodobno likovno 

umetnost. Učni načrt (v nadaljevanju UN) za likovno vzgojo (v nadaljevanju LV) 

(2011, str. 21) narekuje učiteljem, naj učence seznanjajo z aktualnim dogajanjem 

na področju umetnosti. Ker pa je dogajanje na področju sodobne umetnosti 

velikokrat zasnovano konceptualno, se pojavi problem, saj v učnem načrtu razen 

splošnih ciljev ne najdemo ciljev in vsebin, s katerimi se ukvarja sodobna likovna 

umetnost. Na to zadnja leta opozarja M. Kemperl (2013a, 2013b) in predlaga 

medpredmetno povezavo likovne umetnosti (v nadaljevanju LUM) s predmetom 

državljanska in domovinska kultura ter etika (v nadaljevanju DDE). 

Pouk LUM lahko ob primerih sodobne likovne umetnosti odlično motivira učence 

za uspešno delo. Ob tem se učenci ustvarjalno izražajo, razvijajo kritično 

mišljenje tako o likovni umetnosti kot o sistemu, v katerem živimo, ter se naučijo 

oblikovati in izražati lastna mnenja in stališča. Ob povezovanju vsebin sodobne 
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umetnosti in ciljev DDE spodbujamo aktivno državljanstvo in omogočamo 

vseživljenjsko učenje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 SODOBNA UMETNOST 

 

Termin sodobna umetnost se je uveljavil v osemdesetih letih 20. stoletja in 

predstavlja določene oblike likovne umetnosti (Millet, 2004). V 19. stoletju je 

imel povsem drug pomen, predstavljal je neselektivno množico umetnosti; v 20. 

stoletju je izpodrinil termina »avantgarda« in »aktualna umetnost« (Beroš, 2004, 

str. 91; Davies idr., 2005, str. 1075). Zaradi kompleksnosti, razsežnosti in 

raznolikosti sodobnega likovnega izraza ter obravnavanih vsebin in prepričanj 

umetnikov si strokovnjaki niso povsem enotni, njihova mnenja si celo večkrat 

ostro nasprotujejo. Ob tem se pojavlja vprašanje: če so strokovnjaki neenotni, 

kako naj sodobno umetnost razume, sprejme in doživlja človek, ki ima stik z 

umetnostjo le ob občasnem ogledu razstave ali kot akcijo, ki ga preseneti v 

nakupovalnem središču? Umetnostni zgodovinar Terry Smith (2009) se sprašuje, 

kdo je tisti, ki odloča, kaj sodi k sodobni umetnosti. Morda so to umetniki, kritiki, 

kustosi, dražitelji, zbiratelji ali javnost. 

Poglejmo zgodovinski vidik, kdaj lahko kronološko govorimo o sodobni 

umetnosti.  

Novi pristopi, ki so predstavljali odraz drugačnega pojmovanja umetniškega dela, 

so se začeli pojavljati že v šestdesetih letih 20. stoletja (Smith, 2011; Parmesani, 

2012). V šestdeseta leta 20. stoletja umeščajo rojstvo sodobne umetnosti tudi 

anketiranci raziskave (predstavniki nekaterih galerij za sodobno umetnost), ki jo 

je opravila Catherine Millet (2004, str. 6–13). Nekateri avtorji o sodobni 

umetnosti govorijo od sedemdesetih let 20. stoletja (Danto, 1997). Za umetnost 

sedemdesetih let 20. stoletja Danto (prav tam) med drugim trdi, da se je močno 

spremenila, da je že posthistorična in da je že dosegla končno sintezo. V tem 

obdobju se je uveljavil izraz postmodernizem. Postmodernizem predstavlja 

generacijo, ki ne želi iskati lastne identitete in je posledica postindustrijske 

družbe. Kaže se tudi kot reakcija modernizma in je odgovor na totalitarne režime 

(nacizem, komunizem). Z veliko hitrostjo se pretvarja v informacijsko družbo. Je 

tudi posledica in odraz duhovne krize, ki se kaže kot zmedenost v življenju ljudi 

(Davies idr., 2011, str. 1075–1076). Nekateri avtorji (Davies idr., 2011; 
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Stallabrass, 2007; Robertson in McDaniel, 2010; Parmesani, 2012) začetke 

sodobne umetnosti umeščajo v osemdeseta leta 20. stoletja. Temelje postmoderne 

umetnosti lahko povežemo s konceptualizmom, ki je nasprotoval idejam 

modernizma (Davies idr., 2011, str. 1062), označuje jo izrazito potrošniška družba 

(Beroš, 2004, str. 92–93). »Umetnost je postala sodobna, ko je spregovorila o 

našem vsakdanjem življenju« (Millet, 2004, str. 16). Se pa prav gotovo lahko 

strinjamo, da je tudi pojav bienal sodobne umetnosti nekoliko pripomogel h 

konkretnejši postavitvi mejnika. Naj jih nekaj omenimo: Sao Paulo (1951), 

Havana (1984), Johannesburg (1995), Šanghaj (1996), Berlin (1998), Liverpool 

(1999), Praga (2003) in drugi (Stallabrass, 2007, str. 33). Poleg bienalov ima pri 

umeščanju in definiranju sodobne umetnosti pomembno vlogo tudi pojav 

instalacij v šestdesetih letih 20. stoletja (prav tam), v sedemdesetih letih pojav 

sodelovanja občinstva (Millet, 2004, str. 32–35; Bishop, 2012) in ponovni razmah 

instalacij v osemdesetih letih, kot medij odraza potrošniške družbe (Millet, 2004). 

Ob pregledu literature torej ugotovimo, da sodobne umetnosti ne moremo umestiti 

kronološko enoznačno, saj so mnenja o njenem začetku deljena (Millet, 2004). 

Vsekakor je najbolj razširjena umestitev začetka sodobne likovne umetnosti v čas 

po letu 1980 (Davies idr., 2011, str. 1075; Robertson in McDaniel, 2010; 

Parmesani, 2012). 

Navedli bomo nekaj opredelitev sodobne umetnosti različnih strokovnjakov. 

Vignjević (2009, str. 7) sodobno umetnost označuje kot področje družbe, kjer se 

nenehno ustvarjajo novi pomeni in zametki kompleksnih interpretacij različnih 

delov družbe in posameznika znotraj nje. Ob tem poudarja vpetost posameznika in 

preseganja bivanjskih modusov, ki jih narekuje sodobna družba, vplivana od 

različnih globalizacijskih in ideoloških tokov. Stallabrass (2007) meni, da naj bi 

bila sodobna umetnost neko področje svobode, na katerem umetniki šokirajo in ob 

tem kršijo tabuje. Publiko soočajo z deli velike globine ali osupljivih nasprotij. 

Šokantne taktike v galeriji puščajo veliko vprašanj neodgovorjenih, tudi tistega: 

kaj je sodobnega v sodobni umetnosti? Sodobni umetnik, kot pravi C. Millet 

(2004), ni nekdo, s katerim se ne bi mogli primerjati. Medtem ko je moderna 

umetnost izzvala razhajanje umetnosti in publike, se sodobna umetnost trudi 

obnoviti oziroma vzpostaviti vez med umetnostjo in njenim občinstvom. Hickney 

(1997) zagovarja sprostitev in užitek ob umetnosti ter meni, naj umetnost raste 
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brez akademskega razglabljanja, McEvilley (1992, v Stallabrass, 2007) pa pravi, 

da umetnost sledi prihodnosti in išče poti, po katerih se bo novi jaz pojavil v luči 

novoopredeljene zgodovine. C. Millet (2004) pravi, da obstajata dva načina, na 

katera lahko gledamo na odnose med umetnostjo in zgodovino. Umetnost lahko 

doživimo kot zrcalno sliko zgodovine ali pa zgodovino prikazujemo v prostoru, s 

katerim upravljamo in kjer se vse dogaja. Pravi tudi, da se sodobna umetnost 

danes ne postavlja nasproti pretekle umetnosti, saj nista nasprotujoči si, ampak sta 

obe umetnost tradicije, pri čemer zavzema stališče nemškega kritika Hansa 

Beltinga (Beroš, 2004, str. 92). Groys (2002) pa meni, da je »vsaka moderna smer 

– od abstraktne umetnosti do nadrealizma – sebe razumela kot zadnji umetniški 

gestus. Sedanja postmoderna predstava o koncu zgodovine se od moderne 

razlikuje le po prepričanju, da na dokončni prihod novega ni treba več čakati, ker 

je že tu« (str. 12). Nekateri avtorji (Danto, 1997; Hickney, 1997; McEvilley, 1992, 

v Stallabrass, 2007) torej prihajajo po različnih poteh do istega zaključka  da je 

sodobna umetnost brezmejna in da bi gledalci morali biti zadovoljni z veličastno 

in neizmerno raznolikostjo, ki jo sodobna umetnost nudi. Danto (1997) ob tem 

postmodernizmu očita namigovanje, da v umetnosti ni splošnih resnic. Po 

njegovem nas je globalizacija pripeljala do točke, ko umetnost več ne obstaja, do 

trenutka, ko je lahko bilo za umetnino proglašeno čisto vse. Stallabrass (2007) ob 

tem pravi, da sodobna umetnost »sodi v območje svobode, ločeno od vsakdanjega 

življenja, njegovih pravil in navad« (str. 9). K temu naj bi botrovala tako notranja 

potreba umetnosti kot odziv na gospodarske in politične spremembe. Umetnost se 

nahaja zunaj sveta avtomatizma, birokracije in množične kulture, temelji na 

produkciji unikatnih in redkih artefaktov in zavrača mehansko reproduciranje. 

Svoboda umetnosti je danes prosta in široka, saj umetniku obljublja delo, za 

katerega ni ozke specializacije. Omogoča mu, da delu da lasten pomen, gledalcu 

pa ponudi podobno svobodo pri opazovanju in branju likovnega dela. Tako 

gledalcu ni treba razvozlati, kaj je umetnik želel povedati, delo dopušča, da v 

njem prebudi misli in občutke na osnovi lastne izkušnje (Stallabrass, 2007). 

Sodobne umetniške prakse so izrazito heterogene in nedoumljivo kompleksne ter 

raznolike (prav tam). Bourriaud (2007, str. 15–23) govori o umetnosti 

devetdesetih let 20. stoletja kot o relacijski umetnosti, torej o želji umetnika, da 

ustvari odnos med gledalcem in umetniškim delom. V zadnjih letih je udeležba 
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gledalcev postala stalnica umetniške prakse, kar presega eno samo umetniško 

področje. Tudi nastanek novih tehnologij kaže na kolektivno željo po ustvarjanju 

novih družabnih prostorov. Sodobni umetnik se »osredotoča na odnose, ki jih bo 

njegovo delo ustvarilo med obiskovalci« (prav tam, str. 27). Sodobna umetnost je 

pogosto na ogled le ob določenem času  v nasprotju s kipi in slikami, ki so za 

ogled na razpolago kadar koli. Tak primer je performans, za katerim ostane le 

dokumentacija, ki je ne moremo enačiti s samo umetnino (Bourriaud, 2007). 

Ob zapisanem lahko sklenemo, da ni enotne definicije sodobne umetnosti. 

Splošna definicija je torej relativna, saj je sodobna umetnost velikokrat nasprotna 

od vsega poznanega. To pomeni, da je to umetnost, ki se oblikuje. Sodobna 

umetnost ne odgovarja več na vprašanje kako, temveč kaj. Če modernistična 

estetika govori o »lepoti forme« in se umetniško delo presoja glede na likovno 

formo, je pri sodobnih umetniških praksah mogoče govoriti o »formacijah« 

(Bourriaud, 2007, str. 21–22), torej poudarjanju idej. To pa je vsekakor povezano 

s pojavom konceptualizma in konceptualne umetnosti, ob kateri Koshut (v Millet, 

2004, str. 33) pravi, da prevzema vlogo filozofije. Sodobno umetnost uokvirjata 

dve filozofski misli: poststrukturalizem in dekonstruktivizem (Janson, 2005, str. 

914–933; Davies idr., 2011, str. 1075–1082). Ob poststrukturalizmu Janson (2005, 

str. 915) izpostavlja semiotiko, vedo o znakih, ki ni samo del filozofije, temveč 

tudi sociologije, lingvistike, antropologije ..., torej vseh sfer človeškega obstoja, ki 

vključujejo simbole. Strukturalistični pristop pomeni kompleksen odnos med 

znakom in pomenom. Nasprotnik tega pristopa, Jacques Derrida (v Davies idr., 

2011, str. 1077–1082), pa zagovarja dekonstruktivizem, s poudarkom na vsebini 

in ne na dejstvih. Dekonstruktivizem v sebi združuje konstruktivizem in 

destrukcijo, kar pomeni graditi in razgraditi. Gre za razčlenjevanje do te mere, da 

edina prava interpretacija enostavno več ni mogoča, to pa pripelje do paradoksa. 

Fiksna struktura torej več ne obstaja, zato ima delo možnosti za veliko 

interpretacij (prav tam). 
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2.1.1 Cilji in vsebine sodobne umetnosti 

 

Sodobna umetnost reagira in se odziva na aktualne teme vsakdanjega življenja. 

Sodobna umetnost je značilno interaktivna in išče načine komunikacije z 

gledalcem. S pojavom sodobne umetnosti se je zgodilo, da nobena usmeritev ni 

več obvezujoča, kot je bilo to v obdobju modernizma in postmodernizma. 

Umetnost se širi na različna področja kulture, na ekonomska področja (s tem svoje 

cilje umešča v družbo – aktualna družbena in politična vprašanja), na področje 

znanosti (odpira znanstvena vprašanja), na področje geopolitike, vključuje 

informacijske medije ipd. Pri takšnem vključevanju gre za sugestije majhnih 

družbenih sprememb. Interdisciplinarnost se kaže tudi v tem, da so v umetniške 

projekte vključeni strokovnjaki z raznih področij. Umetnik je postal kulturni 

delavec, saj deluje na številnih področjih in sovpada s številnimi vlogami 

(Tratnik, 2008b). Sodobna umetnost ni enosmerna, je pluralistična in ponuja 

različna razumevanja, s čimer daje zgled za strpnost in kritično mišljenje 

(Kemperl, 2013b). Sodobni umetniki se namreč osredotočajo na »aktualne 

socialne, politične ali ekonomske teme, kot so trajnostni razvoj, globalizacija, 

migracija ali kulturne izmenjave, medtem ko drugi zastavljajo intimna vprašanja o 

človeških odnosih, spominu, življenju in smrti« (prav tam, str. 135). Sodobna 

umetnost torej ne odslikava zgolj vidnega sveta, ampak »skrito, notranjo, resnično 

realnost, da bi s tem upravičila svoj obstoj« (Groys, 2002, str. 13), ob tem pa je 

osrednja tema nezavedno. Značilnost sodobne umetnosti je tudi trud za 

vzpostavitev kontrasta množični kulturi, kar skuša doseči z izogibanjem masovni 

produkciji. Ponudbo in povpraševanje nadzoruje umetnostni trg. Stallabrass 

(2007) pojasnjuje, da vrednost umetniških del velikokrat določajo dražbe, pogosto 

pod vplivom zbirateljev, ki plačajo več, kot je izklicna cena. S tem dvigujejo 

vrednost svojemu premoženju. 

P. Grafenauer (2009) govori o sodobni umetnosti kot o ideologiji, ki je »vrsta 

organiziranih, večinoma diskurzivnih aparatov in postopkov« (str. 87). Z njimi 

različne družbene skupine načrtujejo, izvajajo ali utrjujejo ureditev določene 

realnosti. Ideologije so v umetnosti prisotne na različne načine (politične, 

neumetnostne, kulturne) in jih lahko dvoplastno obravnavamo kot: 
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– ideologijo, ki v svet umetnosti vstopa s strani družbenopolitičnih situacij, 

teorije ali zgodovine (zunajumetnostni vidik), 

– ideologijo, ki je lastna umetniškim delom, umetniki jo zavedno ali 

nezavedno vpisujejo v strukturo umetniškega dela (znotrajumetnostni 

vidik). 

Zunajumetnostne ideologije vplivajo na umetnike in se refleksirajo v koncept 

umetniškega dela (prav tam). Umetnost »ni več zaobjeta samo v enotnih, estetsko 

urejenih, likovnoformalno prečiščenih predmetih, slikah ali kipih in tudi sama ne 

želi, da bi jo ljubili in občudovali, ampak poskuša bolj neposredno komunicirati, 

odpirati aktualna življenjska vprašanja, se povezovati s problemi družbe, kulture 

in politike, nasprotovati ter razgaljati družbene konvencije« (Cole, 1996, v Vrlič, 

2002, str. 2). Sodobna umetnost tudi ni več vezana na zaprte galerijske prostore, 

ampak jo srečujemo tudi na nenavadnih mestih. Seli se iz muzejev v javne 

prostore (Groys, 2002, str. 65–70), kjer privablja publiko, ki sicer ni v stiku z 

umetnostjo. Umetniki delujejo izven ateljejev in vključujejo gledalce v svojo 

produkcijo, umetnost se vključuje v družbeni, politični in socialni kontekst. V 

primerjavi z modernističnimi umetniki sodobni umetniki stopajo ob bok drugim 

poklicem in se približujejo navadnemu človeku (Millet, 2004). Sodobna umetnost 

se širi po novih medijskih kanalih, udejstvuje se v medijih in politiki (Groys, 

2002). »S tem doseže in zapeljuje večje občinstvo, zasluži denar, za katerega je 

prej morala prosjačiti državo ali zasebne sponzorje; umetnik dobi nov občutek 

moči, družbene pomembnosti in navzočnosti v svoji dobi« (prav tam, str. 65). 

Sodobni umetniki se želijo približati vsakdanjemu življenju in govoriti o njem 

(Kemperl, 2013b). »Umetnost 20. stoletja je kot zrcalo dogodkov in človekove 

usode, v njih razkriva temne plati življenja, ki niso izpovedane z lepimi 

umetninami. Določanje, kaj je lepo in kaj ne, je odvisno od družbenih in 

zgodovinskih okoliščin. Umetnost se obrača k sedanjosti in izraža odnos do 

svojega časa. Umetnost se obrača tudi v preteklost in uporablja zgodovinske ideje. 

Umetnost se obrača v prihodnost in razmišlja o človekovi usodi v prihajajočem 

času. Občutljivost umetnikov je razlog za tolikokrat potrjeno ugotovitev, da se v 

umetnosti preroško razkazuje prihodnost« (Tomšič Čerkez, 2008, str. 101). 

»Umetnost spet razume in opisuje s pojmi umetniške individualnosti in izraznosti, 

pomena v njej izraženih idej, bogastva ustvarjenih individualnih svetov, enakosti 
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in globine individualnih umetniških izkušenj, ki v njej prihajajo do izraza« 

(Groys, 2002, str. 48). 

 

2.1.2 Interpretacije sodobne umetnosti 

 

Za boljše razumevanje sodobne umetnosti se je treba ozreti na umetniško 

dogajanje pred tem ter se seznaniti s ključnimi preobrati, ki so vplivali na izrazne 

oblike in vsebine sodobne likovne umetnosti. 

Baudelaire (v Millet, 2004, str. 15) je sredino 19. stoletja poimenoval 

»modernost«. Moderna umetnost je težila k iskanju novega in originalnega, s tem 

pa se je odmikala od družbe (Kemperl, 2013b). Od sredine petdesetih let 20. 

stoletja se je pojavila nepregledna množica najrazličnejših dejavnosti, ki so se 

razglašale za umetnost. Skupna jim je bila nezainteresiranost za enotnost stila in 

vrednosti. Omenjene dejavnosti so se razglašale za umetnost, kar so tudi bile 

(Lynton, 1994). Modernizem je poudarjal avtonomnost likovnega jezika in formo. 

»Izredno individualizirano estetiko je nasledila neosebna in na nek način 

kolektivna estetika« (Millet, 2004, str. 21). Zupančič (2006, v Lynton, 1994) pa 

izpostavlja pomen ideje: »Umetniki, ki niso želeli sodelovati v kapitalističnem 

kolesju potrošnje in kreiranja umetnostne scene na podlagi trendov pod diktatom 

kapitala, so iskali drugačne poti, po katerih bi svojo umetnost vključili v družbo 

kot njen sestavni del. Spreminjali so načine umetniške prezentacije in usmerjali 

umetnost iz prevladujočega obdobja forme v vedno večje poudarjanje idej, kar je 

vodilo v tako imenovano konceptualno umetnost« (str. 11). »Od pojava 

avantgarde se umetnost samo iz zgodovinske razdalje zdi usmerjena in jasna, 

medtem ko se sedanja umetnost zdi zamegljena in zmedena« (Stallabrass, 2007, 

str. 116). Načela modernizma je zamenjalo množično, raznoliko in kompleksno 

množenje praks in diskurzov (Stallabrass, 2007). Da so sodobna likovna dela 

tehnično in tematsko precej raznolika, omenja tudi Danto (1997). Dodaja, da so 

ustaljena, tradicionalna likovna področja izpodrinili oziroma nadvladali in 

zasenčili novi mediji in da umetnost ni več nekaj, kar bi bilo primarno namenjeno 

opazovanju, ampak prej vanjo strmimo (prav tam). Svet umetnosti je zajel val 

modernizacije zaradi ekonomskih in tehnoloških sprememb. Fotografija, video in 

instalacije so se združili in ustvarili nemoteče muzejske eksponate (Stallabrass, 
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2007). Ob tem se nam poraja vprašanje, kaj se dogaja s klasičnimi mediji likovne 

umetnosti. 

Stallabrass (prav tam) odgovarja: »Svet umetnosti se zadnja leta otepa 

neposrednega upodabljanja realnosti. V resnici nam ponuja različne naturalistične 

utrinke predmetov in ljudi. Dostop do realnosti zahteva višjo ceno – v mislih, 

znanju, ustvarjanju struktur in spoznanju, da so nekatere stvari pomembnejše od 

drugih« (str. 72). In nadaljuje: »Sodobna umetnost se še vedno vzpostavlja kot 

nasprotje množične kulture, kar je neizogibno, saj se izogiba množični produkciji, 

to pa vpliva na njene teme« (prav tam, str. 80). 

Danto (1998) tudi pravi, da živimo v obdobju, ko je umetnina lahko narejena iz 

česar koli. Umetnost je lahko vse, naklonjena je svežim in nekonvencionalnim, 

celo absurdnim idejam, razlike med slikarstvom, kiparstvom in fotografijo ni več 

(Janson, 2005, str. 916). Ob tem se, ne glede na izbrano smer, medij sporočanja ali 

konceptualno zasnovo, strinjamo s Stallabrassom (2007), da »umetnost mora biti 

kakovostna, toda ne elitistična, in mora pritegniti novo, raznoliko občinstvo« (str. 

108). 

Ob zapisanem lahko ugotovimo, da se v sodobni likovni umetnosti izrazni mediji, 

principi ustvarjanja, smeri in vsebine med seboj velikokrat prepletajo, zato je 

težko določiti mejo med enim in drugim. 

Ker predmet naše raziskave temelji na delu z učenci, ki jih je treba sistematično 

uvesti v poznavanje sodobne likovne umetnosti ter jim pojasniti ključne momente 

in pojme, bomo v nadaljevanju osvetlili nekatere najpomembnejše smeri, medije 

in principe sodobne umetnosti, ki so lahko odločilni za boljše oziroma nazornejše 

razumevanje nekaterih del sodobne likovne umetnosti. Nastavke za umetnost, ki 

dekonstruira ideologijo umetnostnih, predvsem muzejskih institucij, odkrivamo 

vsaj od vzpostavitve konceptualnih umetnostnih praks v drugi polovici šestdesetih 

let 20. stoletja (Groys, 2002). Pod pojmom konceptualna umetnost razumemo 

dela, ki so realizirana na osnovi uresničenja ideje. Umetnik idejo ali projekt 

oblikuje verbalno, s fotografijo, videom ali predmeti in ni nujno, da imajo estetski 

videz (Millet, 2004; Davies idr., 2011, str. 1062). V šestdesetih letih 20. stoletja se 

je konceptualizem razvil iz t. i. happeninga, ki ga je uprizoril Alan Kaprow 

(Janson, 2005, str. 869). Happening je več kot samo predstava, saj gledalcu 

ponuja možnost vključitve v akcijo in je osnovan na čisti improvizaciji (Millet, 
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2004). Elemente happeninga, konceptualne umetnosti in instalacij v sebi združuje 

umetniška oblika performans. Pojavil se je že v prvem desetletju 20. stoletja in je 

pripadal izključno gledališču, razvil pa se je v sedemdesetih letih (Janson, 2005, 

str. 870). Janson (prav tam) performans imenuje za najbolj tipično obliko 

umetnosti osemdesetih let 20. stoletja. V nasprotju s happeningom performans 

predstavlja situacijo, ki je načrtovana, vendar nastaja spontano, brez vaje. 

Performer je postavljen v razmerje do občinstva, dogaja se na določenem mestu 

(muzej, galerija, urbani prostor ...) in je neponovljiva (Tomšič, 2009). 

Konceptualizem je problematiziral umetnost kot idejo umetnosti same. Vloga 

ustvarjenega končnega izdelka se je zmanjšala, pozornost je bila usmerjena na 

proces njegovega nastajanja. Ob tem se je pojavil pojem procesualna umetnost. 

Janson (2005, str. 869) konceptualizem primerja z minimalizmom. Le-ta ukinja 

vsebino, medtem ko konceptualizem ukinja estetiko umetnosti. Na razstavah 

sodobne likovne umetnosti poleg zelo razširjene fotografije, ki je v devetdesetih 

letih 20. stoletja zamenjala klasična likovna izrazila ter črpala snov iz tiskanih 

medijev, televizije in interneta (Autor, 2009), pogosto srečujemo video zapise 

umetniških akcij. »V sodobnih umetniških praksah je video s svojimi razvejanimi 

oblikami reprezentacije raznolikih umetniških vsebin in z nenehnim 

spogledovanjem z množično porabniško kulturo in njenimi mediji omogočil 

sodobnemu gledalcu aktiven odnos z umetnino. Digitalne tehnologije in njihova 

množična dostopnost puščajo za sabo neizbrisljivo sled ne samo v videoprodukciji 

pač pa v sodobni umetnosti nasploh« (Gegić, 2009, str. 311). Video, fotografija in 

celo slikarstvo so izrazni mediji instalacij. Vzpon instalacije je povezan z 

upadanjem tradicionalnih slikarskih in kiparskih tehnik že v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja (Stallabrass, 2007). Instalacija je danes »osrednja umetnostna 

forma, ki priča o visoki meri spremenljivosti in odvisnosti od konteksta, saj jo je 

mogoče prilagoditi različnim razstavnim prostorom in kulturnim kontekstom« 

(Groys, 2002, str. 7). S postavitvijo instalacije umetnik ustvarja poseben prostor, 

ki je samozadosten, hkrati tuj in povsem blizu. Gledalci razumevanje dela 

prenašajo na doživljajsko raven in hkrati soustvarjajo vsebino dela z lastno 

interpretacijo (Janson, 2005, str. 924). Zaradi svoje minljive narave se instalacija 

upira prodajanju in kupovanju. Težko jo je premikati z enega mesta na drugo, saj 

je narejena za prostor, v katerem stoji, in je najpogosteje sestavljena iz predmetov. 
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Čeprav se je tudi to z leti spremenilo, jo razumemo kot prostorsko umetnost 

(Stallabrass, 2007). Groys (2008) trdi, da sta instalacija in performans avtentični 

in prevladujoči umetniški obliki sodobnega izražanja. Za sodobno zahodno 

umetnost je ready made najpomembnejša orientacijska točka in je ena izmed 

mnogih umetniških smeri (Groys, 2002). Nekonvencionalni položaj umetnosti v 

svetu je izzval Marcel Duchamp, ki je s svojimi ready-madei za vedno spremenil 

pojmovanje umetnosti. »Nastal je ogromen razpon umetnosti s takšnimi 

preprostimi kombinacijami elementov. Vsak poskus pregleda teh del je kot 

»iluzoren« vtis stroja sveta umetnosti, ki elemente jemlje z njihovih funkcionalnih 

mest v mestu, jih reciklira in ponovno kombinira, tako da lahko s stališča celote 

nastane vsakršna kombinacija znakov in predmetov ...« (Stallabrass, 2007, str. 

121). Danto (1998) kot primer likovnega dela, ki je izpostavilo vprašanje razlik 

navadnega predmeta nasproti umetnini in problem avtorstva, navaja Warholovo 

postavitev škatel Brillo Box v newyorški galeriji Stable leta 1964. Ob tem se 

pojavlja še vprašanje razmerja med umetnino in neumetnino. Reprodukcije 

dejanskih embalaž mila Brillo na prazne lesene zabojnike so bile v takšni izvedbi 

postavljene v vlogo skulpture. Kot nasprotje postavitve navadnega predmeta v 

galerijski prostor je smer umetnosti, ki se je uveljavila kot težnja po zbliževanju 

umetnosti z naravo in kot reakcija na »pretirano industrijski videz minimalistične 

umetnosti« (Kočevar, 2009, str. 149), tj. krajinska umetnost (angl. land art, 

earthworks). Izraz označuje dela, izvedena v naravi, po navadi z uporabo dreves, 

zemlje in kamnov (Millet, 2004, str. 100). Največkrat so to dela velikih dimenzij, 

kot snov umetniškega dela je uporabljen naravni prostor na oddaljenih, 

nenaseljenih krajih, z značilnostmi ambientalne plastike (Davies idr., 2011, str. 

1059). Z minimalizmom jo veže podobna težnja po uporabi enostavnih oblik, 

čeprav jo po značilnostih uvrščamo v konceptualizem. Poudarja odkrivanje 

izgubljenega stika z naravo in je znak upora proti institucionalni umetnosti, iz 

galerij in muzejev se je umaknila in stopila v javni prostor. Izogiba se obravnavi 

umetniškega dela kot tržni dobrini (Kočevar, 2009). Vzvode za nastanek krajinske 

umetnosti lahko povežemo s sočasno naraščajočim onesnaževanjem planeta, ko je 

vse več umetnikov zavestno začelo opozarjati na zaskrbljujočo ekološko 

situacijo. Zavest ljudi o enotnem svetu, kjer si narava in kultura ne nasprotujeta, 

in želja po ohranitvi okolja sta postali ekološko angažiranim umetnikom glavno 
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vodilo njihovega ustvarjanja. Strategije umetniškega delovanja so različne: 

uporaba naravnih in surovih snovi in surovin, uporaba embalaže, odpadnih 

materialov, že izdelanih industrijskih predmetov, fotografiranje situacij, ki 

opazovalca nagovarjajo k akciji ali intervenciji. Od sredine devetdesetih let 

prejšnjega stoletja se veliko umetnikov o ekoloških temah sprašuje s pomočjo 

visoke informacijske tehnologije (Ravnikar, 2009). Zaradi novih možnosti, ki jih 

je prinesel razvoj sodobne tehnološke, elektronske in računalniške tehnologije, se 

je iz kinetične umetnosti razvila kibernetična umetnost (angl. cyber art). Medij 

te umetnosti je odnos med ljudmi in umetnimi sistemi. Kibernetično delo je 

pravzaprav kiparsko delo ali prostorska postavitev, ki v odnos z obiskovalcem 

stopa preko senzorjev ali vmesnikov ali pa se pred gledalcem odvija akcija ali 

demonstracija kibernetičnega sistema. Zgodi se interaktivnost ali zgolj odzivnost. 

Razvoj in množičnost kibernetične umetnosti je tesno povezan z razvojem 

sodobne tehnološke in računalniške umetnosti ter pojavom dveh novih oblik 

prostora: kiber prostor in virtualni prostor (Špetič, 2009). Ko govorimo o prostoru, 

naj omenimo umetnost v javnem prostoru  namenjena in dostopna je vsem, 

brez vstopnine, ob vsakem času in vremenu. Ločimo dve vrsti javnega prostora: 

javni urbani prostor (prostor mesta, umetnost je imenovana urbana umetnost) in 

javni naravni prostor (prostor zunaj urbanega okolja, umetnost je imenovana 

kulturna krajina). Umetnost v javnem prostoru ne obravnava javnih spomenikov v 

notranjščini, umetniških akcij v zaprtih javnih prostorih, arhitekturne plastike, 

ampak se nahaja v prostoru, ki ji ni ekskluzivno namenjen (tudi ne zajema galerij 

na prostem, parkov skulptur itd.) (Belšak, 2009). Ob vsem zapisanem je treba 

izpostaviti tudi javni prostor, ki se je s pojavom sodobnih medijev močno razširil, 

to je virtualni umetniški prostor (angl. net.art, Art on the Net), ki »veliko 

učinkoviteje opozarja na vprašanja dialoga in demokracije kot njihove okrnjene 

predstavitve v galeriji. Na spletu je demokracija ločena od trga, dialog je hiter, 

izposojanje pogosto, odprtost je nenapisano pravilo in med ustvarjalci in gledalci 

je zabrisana meja. Suvereni umetnik in samotni gledalec sta žrtvovana za skupno 

sodelovanje in za pomenljivo, učinkovito povratno informacijo, ki je najnujnejša 

in izmuzljiva kvaliteta v umetnosti« (Stallabrass, 2007, str. 146). Virtualni prostor 

predstavlja umetniške projekte na svetovnem spletu, ki je zadostni in tudi nujni 

pogoj za delovanje, ustvarjalno izražanje in ogledovanje ter sprejemanje 
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umetniškega dela. Začetki spletne umetnosti segajo v sredino devetdesetih let 20. 

stoletja, ko se je na splet poleg računalnikov priključil tudi uporabnik in 

ustvarjalec. Razvoj spletne umetnosti je tesno povezan z željo umetnikov, da bi se 

izognili institucijam. Poleg tega, da spreminja definicijo umetniškega dela in na 

novo postavlja prostor za recepcijo umetnin, ima tudi družbeno subverziven 

naboj. Virtualni umetniški prostor se je razvil v avtonomno umetniško disciplino 

(Zornada, 2009) in se pojavlja v raznolikih oblikah. Pogosto je interaktiven, 

sodelovalen in večmedijsko utemeljen: mail art, internetni prenosi, medijsko 

hekanje/prevare (Žerovc, 2011). V nasprotju z virtualnim prostorom, ko je fizična 

prisotnost umetnika manj ali celo nepomembna, predstavlja smer sodobne 

umetnosti  body art  vključenost umetnikovega telesa v umetniško delo. Body 

art se je kot samostojna zvrst uveljavil v začetku sedemdesetih let 20. stoletja, ko 

so prvi performerji v ospredje zanimanja postavljali raziskovanje telesa kot 

medija, eksperimentirali z njegovimi mejami in se navduševali nad samim 

materialnim telesom (Murnik, 2009). M. Murnik (prav tam) za konec 20. in 

začetek 21. stoletja pravi, da »se telo vedno bolj odpira in drobi; z dosežki 

znanosti ga je treba preiskati in na novo vzpostavljati, vendar bistveno 

predrugačeno /.../« in dodaja, da »vrača vprašanja o tem, kaj se dogaja s telesom 

in na ta način tudi o tem, kakšnim spremembam jaz-a smo priče v sodobni družbi« 

(str. 184). Umetnik pogosto izvrši intervencijo v lastno telo. Body art je specifična 

usmeritev na področju performansa in jo ločimo glede na akcijo, izvedeno pred 

občinstvom (ta je bližji performansu), in akcijo, ki posega po različnih medijih 

(npr. video, fotografija, zvočni zapisi), ki ne zahteva neposrednega soočenja s 

publiko. Vizualizacija umetniškega dela se prekrije s telesno izvršitvijo 

ustvarjalca (Mihevc, 2009). S človeškim telesom in življenjem je povezana tudi 

sodobna veja umetnosti, imenovana bio umetnost (transgenetska umetnost). 

Ukvarja se z nekaterimi vejami življenja, izpostavlja telo, prisotnost, živo ... 

(Tratnik, 2008a). Tesna povezanost umetnosti in znanosti se v današnjem času 

izraža kot posledica pospešenega razvoja novodobnih tehnologij, ki vsako 

desetletje prinese veliko novega. Vedno več umetnikov se povezuje z 

znanstveniki in tehnologi, za izhodišče svojega ustvarjalnega dela izbirajo 

področje znanosti (Tratnik, 2009). Posledično se je iz tega razvila že prej 

omenjena kibernetična umetnost in z njo mešanje tehnologij, večmedijskost, 
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medmedijskost, družbeni koncept medkulturnosti ipd. (Šebjanič, 2009). Če 

omenjamo prezenco človeka v umetniški akciji, pa Bourriaud (2007) v svojih 

tekstih izpostavlja participatorne prakse. C. Bishop (2012) kot participatorno 

umetnost v širšem pomenu označuje prakse, ki jih poznamo tudi pod izrazi 

družbeno angažirana umetnost (Helguera, 2011) ali relacijska umetnost 

(Bourriaud, 2007). Začetke lahko iščemo že v šestdesetih letih 20. stoletja 

(Bishop, 2012), kot likovne prakse pa so se uveljavile v devetdesetih letih. Gre za 

»umetniška dela v funkciji medčloveških odnosov, ki jih oblikujejo, proizvajajo in 

spodbujajo« (Bourriaud, 2007, str. 90). Bistvo umetniškega dela ni končni 

produkt, ampak proces nastajanja. Umetnina sili posameznika k razmišljanju o 

svoji vsebini, dogaja se v občutkih in razmišljanju sodelujočih ljudi, medtem ko 

sodelujejo (Kemperl, 2013b). Posebnost participatornih praks je v tem, da 

postavlja gledalca v aktivno vlogo, s tem ko mu ne zagotavlja pasivnega 

opazovanja, temveč ga postavi v sredino dogajanja (ulica, oder, galerija ...), ki 

predstavlja prostor, kjer umetnina nastaja. Gledalec se tako prosto sprehaja skozi 

ali med instalacijo, prostorsko postavitvijo, plesom, zvokom, videom ipd. V 

medsebojni interakciji ustvarjajo dogodek (Bishop, 2012). C. Bishop participacijo 

omenja kot projekt, ki na novo humanizira otopelo in razdrobljeno družbo, vendar 

ob tem pravi, da ker »participatorna umetnost ni zgolj družbena dejavnost, temveč 

tudi simbolna, tako vpeta v svet kot tudi ločena od njega, so pozitivistične 

družbene vede tozadevno manj uporabne od abstraktnih razmišljanj politične 

filozofije« (prav tam, str. 14). Zabel (2005) kot pogostejše prakse devetdesetih 

omenja situacije. Označuje jih kot projekte, ki iščejo bolj neposredne in s tem 

bolj učinkovite oblike komunikacije, kreativnosti, kritike. 

Gledalec od umetnosti običajno pričakuje estetski užitek in ugodje, vendar 

sodobna umetnost velikokrat na gledalca vpliva ravno nasprotno. Vsebine in teme 

sodobnih likovnih del so velikokrat grde in neprijetne, morda šokantne, kar 

gledalca zmede (Zupančič, 2011). »Umetnost je tu, da nas preseneti, in sicer tam, 

kjer je ne pričakujemo,« pravi P. Tratnik (2009, str. 52). In dodaja: »Pojavi se 

tako, da marsikdo ne ve, da gre za umetnost, pri čemer postane tudi vseeno, ali jo 

sploh še imenujemo umetnost« (prav tam). 
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2.1.3 Sodobna umetnost v slovenskem prostoru 

 

Brejc (1991) umešča modernizem med leti 1880 in 1980 in ga označuje kot 

skupno ime za sintezo elementov različnih umetnostnih tokov poznega 19. 

stoletja. V šestdesetih letih 20. stoletja se je z uporabo nekonvencionalnih 

materialov, novih tehnik in načinov umetniškega delovanja tudi pri nas uveljavil 

konceptualizem. Eden najpomembnejših predstavnikov pri nas je skupina OHO, 

ki je povezovala umetnike različnih področij, teoretike, publiciste, literate 

(Nečimer, 2009). Skupina OHO v slovenskem prostoru predstavlja začetke 

multimedijske umetnosti (Ženko, 2009). »Umetnost osemdesetih let je govorila o 

velikih temah, kot so vprašanje telesa in njegovega razmerja do prostora in drugih 

teles, vprašanje države in njenih represivnih oblastnih mehanizmov/.../« (Zabel, 

2005, str. 13). Termin »sodobna umetnost« se je uveljavil v času, ko je slovenska 

umetnost doživela velike premike od sredine osemdesetih do sredine devetdesetih 

let. »Delo se je razširilo v prostor, nato v situacijo ali razmerje, ki ni nujno 

prostorsko. Postalo je procesualno, spremenljivo, včasih bistveno časovno in 

usmerjeno v dejavno interakcijo s svojim okoljem in publiko« (Zabel, 2005, str. 

6). Zabel (prav tam, str. 11–18) navaja tudi nekaj najpomembnejših teženj in 

premikov v konceptu slovenske sodobne umetnosti: 

– prehod umetniškega dela od objekta k prostoru, situaciji, razmerju (od 

srede 80. do srede 90. let je potekal proces dekonstrukcije objekta, ki 

se je razširil v prostor in nato v relacijsko situacijo, ključni žanr so 

instalacije), 

– prehod v socialni prostor (bolj kot fizična lokacija prezentacije je 

pomembno umeščanje dela v kontekst, koncept javne skulpture), 

– nova vloga tehnologij (produciranje, reproduciranje, širjenje 

informacij, virtualni svetovi, mešanje tehnologij ipd.), 

– podobe in mediji (drugačen pristop k videu in fotografiji), 

– nova razmerja med delom in publiko (interaktivnost, kolektivna 

kreativnost, participacija ipd.), 

– transformacije slikarstva (strukturo slikovnega polja oblikujejo 

fotografija, platno, televizija, računalniški zasloni itn.), 
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– kritične, odporniške in politične strategije v umetnosti (refleksija in 

samokritika identitete in družbenih določil, oblikovanje paralelnih 

prostorov, mehanizmov). 

V nadaljevanju povzemamo nekaj ključnih premikov v slovenski umetnosti v 

devetdesetih letih (Zabel, 2005, str. 7–10): 

– nova zavest sodobne umetnosti kot celovito polje in kot osrednji del 

aktualne slovenske umetnosti, 

– vključenost sodobnih likovnih praks v mednarodni umetnostni prostor 

(povezovanje lokalnih in nacionalnih scen), 

– drugačno razmišljanje o umetnostni tradiciji (refleksija 60., 70. in 80. 

let), 

– heterogenost sodobne umetnosti (povezovanje pripadnikov raznih 

generacij, usmeritev, skupin), 

– razvoj umetnostnega sistema (institucije združujejo funkcije muzeja in 

razstavišča, prevzemajo vlogo producenta, so večmedijske, 

izobraževalne, teoretska in kritiška dejavnost). 

Glede na zgoraj naštete težnje in premike v slovenski umetnosti v nadaljevanju 

omenjamo nekaj intitucij in momentov, ki so vplivali in še vedno pomembno 

vplivajo na razvoj in potek sodobne likovne umetnosti v Sloveniji. 

V našem prostoru je ena vidnejših nevladnih neprofitnih organizacij za kulturno-

umetniško produkcijo Galerija ŠKUC. Začetki delovanja ŠKUC-a segajo v čas 

prvega radikalnega študentskega gibanja v Ljubljani (1968). Formalna ustanovitev 

galerije je bila leta 1972. Konec sedemdesetih let 20. stoletja je ŠKUC igral 

glavno vlogo v spodbujanju, združevanju in promoviranju alternativne kulture 

(Dejavnosti ŠKUC-a, 2016). V poznih sedemdesetih in osemdesetih letih je 

ŠKUC postal center subkulturne umetnosti, kjer so se pojavili večmedijski 

projekti, ki so povezovali raznolike umetniške zvrsti in rušili ideologijo institucije 

umetnosti. Ta ločuje dejavnosti, ki sodijo v galerijo, od tistih, ki se dogajajo v 

klubu, gledališču ali na ulici (Tomšič, 2009). Od svojega začetka je galerija 

delovala na področju sodobne likovne umetnosti v mednarodnem kontekstu, 

pomemben del delovanja je vključevanje mlajših in perspektivnih ustvarjalcev v 

kulturno dogajanje in mednarodno uveljavljenih umetnikov. Sodelujejo z 

gostujočimi kustosi in tujimi evropskimi institucijami, izdajajo strokovne 
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publikacije, organizirajo delavnice in predavanja. Je pomemben razstavni, 

prireditveni, raziskovalni in dokumentacijski center na področju sodobne vizualne 

umetnosti (Likovne dejavnosti ŠKUC-a, 2016). 

Umetnostna galerija Maribor je po združitvi z Razstavnim salonom Rotovž v 

osemdesetih letih 20. stoletja pridobila kustodiat za sodobno umetnost in dodatne 

prostore za predstavitve sodobne umetnosti v središču mesta. Danes imenovan 

Studio UGM je namenjen prirejanju razstav sodobne likovne umetnosti, dizajna 

in arhitekture. Umetnostno galerijo Maribor naj omenimo tudi kot edino 

slovensko institucijo s samostojno zbirko slovenske video umetnosti. Zbirka je 

bila leta 1999 ustanovljena z namenom vzpostavitve referenčnega centra za 

slovensko video umetnost in stalne predstavitve te vrste vizualne umetnosti v 

Sloveniji. Od takrat zbira, raziskuje in predstavlja dela slovenskih videastov. 

Zbirka predstavlja zgodovinski pregled slovenske video umetnosti od šestdesetih 

let 20. stoletja do danes in medij gibljivih slik v širšem kontekstu sodobne 

vizualne umetnosti (Video zbirka UGM, 2016). V Mariboru je bil leta 1996 

ustanovljen tudi prostor za prezentacijo in produkcijo na področju večmedijske, 

intermedijske in transmedijske umetnosti in kulture – Kibla. V okviru Kible so 

leta 1999 vzpostavili Galerijo KiBela, ki predstavlja povezavo med 

tradicionalnimi in elektronskimi mediji ter omogoča njihovo integracijo v 

sodobne oblike kulture (Šebjanič, 2009). 

Leta 1995 je študentska organizacija Univerze v Ljubljani v svojih prostorih 

ustanovila Galerija Kapelica, kot prostor interakcije med umetniki, občinstvom 

in idejami. Namenjena je raziskovanju in eksperimentiranju v okviru problemskih 

sklopov tehnologije, znanosti, telesa, družbe in zvoka. V devetdesetih letih je 

igrala najpomembnejšo vlogo na področju performansa (Šebjanič, Špetič in 

Tomšič, 2009). Jurij Krpan (2011) je na vodstvu po razstavi portugalske umetnice 

Marte Demenezesi orisal cilj dejavnosti Galerije Kapelica: »Vsako obdobje ima 

svoje avantgarde, ki vidijo v prihodnost. S spodbujanjem in podpiranjem takih 

umetnikov smo neposredno vključeni v pisanje zgodovine in vizionarje 

postavljamo za klasike bodočnosti.« 

V devetdesetih letih 20. stoletja, ko govorimo že o neokonceptualizmu, so se 

nadaljevali projekti umetnikov, ki so zavračali institucionalnost, zato so 

ustanavljali lastne muzeje. Ob tem so nastopali in prevzemali vlogo kustosov 
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(Zgonik, 2009). Tak primer je Tadej Pogačar, ki je leta 1990 ustanovil Muzej 

sodobne umetnosti in ga preimenoval v P.A.R.A.S.I.T.E. Museum of 

Contemporary Art. Pogačarjev koncept ni v posedovanju lastnih prostorov in 

osebja, temveč v izbiri drugih prostorov, prevzemanju teritorijev, temelji na 

ustvarjanju okoliščin in spodbujanju odnosov (Vovk, 2009). 

Ob pojavu drugačnih pristopov v likovni umetnosti se je tudi v Sloveniji pojavila 

potreba po izobraževanju kustosov, ki so se vedno bolj aktivno vključevali v 

koncepte prezentacije sodobnih likovnih del. Leta 1997 je bil ustanovljen Zavod 

za sodobno umetnost ter v okviru njega tudi Šola za kuratorje in kritike 

sodobne umetnosti. V okviru šole so potekala predavanja in tečaji za kuratorje 

sodobne umetnosti (Kapš, 2009). Leta 2000 so potekale delavnice, leta 2003 

seminar pisanja o sodobni umetnosti in šola za sodobno umetnost, leta 2006 

laboratorij za kuratorsko prakso, leta 2009 pa so v obliki raziskave zapisali 

pregled 13-letnega dela. Organizirali so obiske ateljejev, pogovore z umetniki, 

študijske ekskurzije, obiske razstav, praktične in teoretične veščine, izid 

publikacije ipd. Sodelujejo z različnimi evropskimi institucijami. Izmenjava 

mnenj in bogate izkušnje kuratorjem pomagajo pri odgovorni in pomembni vlogi 

pri interpretaciji del sodobne umetnosti (Borčič, 2015). Šola Svet umetnosti 

SCCA-Ljubljana predstavlja in uveljavlja nove modele delovanja v svetu 

umetnosti, različnih kritiških praks in skrb za vzpostavljanje kritiško-teoretične 

platforme sodobne umetnosti v Sloveniji (Kapš, 2009). 

Moderna galerija v Ljubljani je po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 postala 

osrednja državna ustanova za moderno in sodobno umetnost, ki deluje tudi v 

širšem, mednarodnem kontekstu. Leta 2000 so ustanovili mednarodno zbirko 

Arteast 2000+. Z zbirko želijo predstaviti prezrte vzhodnoevropske umetnike in 

vzpostaviti dialog med nezahodnimi in zahodnimi umetniki. S sistematičnim 

zbiranjem del vzhodnoevropskih umetnikov je Moderna galerija postala prva 

institucija tovrstne dejavnosti v Evropi (Politika zbirke, 2016). Zbirko so leta 

2000 predstavili v še ne prenovljeni stavbi nekdanje vojašnice na Metelkovi in s 

tem najavili koncept muzeja sodobne umetnosti. Muzej sodobne umetnosti 

Metelkova (+MSUM) so dokončno odprli proti koncu leta 2011. Takrat je 

Moderna galerija svojo dejavnost dokončno razdelila na dve veliki enoti. Razlika 

med Moderno galerijo (MG+) in +MSUM-om je v izboru razstavljalnega 
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programa. MG+ se ukvarja predvsem s slovensko umetnostjo 20. stoletja, medtem 

ko +MSUM skrbi za sodobne prakse na področju vizualnih umetnosti (Zgodovina 

MG, 2016). 

Metelkova mesto uvrščamo med nova prostorska območja umetnosti, kjer se 

prepletata institucionalna in neinstitucionalna kultura. Severni del Metelkove, 

imenovan Avtonomni kulturni center (AKC), je odprt urbani teritorij za 

umetniško, klubsko, družbeno in kulturno dejavnost. Tukaj se odvijajo številni 

kulturni dogodki, prepletajo se sodobne likovne prakse (ateljeji) v razmerju do 

urbanega prostora, združujejo produkcijske (galerija Alkatraz) in prireditvene 

prostore. V okviru AKC deluje Kulturno-umetniško društvo KUD Mreža, ki je 

odgovorna za organizacijo prireditev, založništvo, mednarodno sodelovanje, 

urbane intervencije, vodenje fotoarhiva in galerije Alkatraz. V njeni organizaciji 

poteka Urbani likovni projekt, pri katerem gre za namenoma nikoli dokončan 

projekt. Pobudniki za spreminjanje prostora so umetniki in drugi ustvarjalci, ki 

naseljujejo štiri stavbe. Bistvo za obstoj ateljejev in delovanje umetnikov je, da na 

tem mestu ustvarjajo zanimive umetniške objekte, intervenirajo na samih stavbah, 

oblikujejo vizualno podobo notranjih in zunanjih prostorov, kar je v slovenskem 

prostoru edinstven primer (Nabergoj, 2014). 

V Sloveniji se je ob izteku 20. stoletja pojavil pojem premoderna umetnost kot 

posledica pesimističnega vzdušja, ko so se samooklicani »premoderni« umetniki 

uprli postmodernističnemu prepričanju, ki je idejo modernizma o stalnem 

napredku človeštva nadomestil z idejo o koncu prihodnosti in ustvarjalnosti 

človeka. Po prepričanju postmodernistov naj umetnost ne bi bila več v ničemer 

nova, ampak naj bi bila le kopija tega, kar se je že zgodilo. Premoderni umetniki 

tega ne priznavajo, so pa kritični do pasivnega umetnika, ki v ateljeju sledi nekim 

ustaljenim praksam in redko izrazi lasten odnos do sveta. Idejni vodja 

»premoderne« ustvarjalnosti je bil Boštjan Plesničar. Tako je nastal Muzej 

premoderne umetnosti – Hlevzej v Spodnjem Hotiču pri Litiji kot edini tovrstni 

primer v svetu. Gre za teoretični koncept: muzej se s svojim poimenovanjem 

(besedna igra) posmehuje muzejski umetnosti. Koncept premodernega ustvarjanja 

je dopustnost različnih tehnik, zavrača pa kakršno koli pripadnost ozko usmerjeni 

umetniški smeri ali določenemu slogu, poskuša predvsem uresničiti ideal čiste 

ustvarjalnosti. Predstavniki so prepričani, da so premoderna dela v zbirki edina 
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originalna, nasledstvo človeške ustvarjalnosti in nadaljevanje umetnosti 21. 

stoletja. Umetniška dela po vsebini prednjačijo pred formo, raznovrstni material 

omogoča inovativen umetniški pristop, veliko figurativnosti, tudi bizarnost, 

ironijo, sarkazem in humor (Grafenauer Krnc, 2005; Ivančič, 2009). 

 

2.2 SODOBNA LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI 

 

2.2.1 Pouk likovne umetnosti 

 

Likovna umetnost je za razvoj otroka zelo pomembna, saj otrok z novimi 

spoznanji pridobi kompetence za prihodnost (Kroflič, 2010; Robinson, 2006). Pri 

likovni umetnosti ne gre zgolj za učenje o umetnosti. Skozi umetnost vzgajamo, 

oblikujemo in učimo učenca, kako postati človek, kako razumeti okolje, v katerem 

živimo, in kako se integrirati v družbo (Kroflič, 2010). Likovna umetnost je 

povezana s spoznavanjem likovnega jezika, ki je oplemeniten s čustvenimi in 

duhovnimi vsebinami. Če želimo razumeti likovno umetnost, moramo poleg 

vsebine razvijati tudi vizualni jezik (Huzjak, 2010). Ob tem ne smemo zanemariti 

znanja. Lachapelle, Murray in Neim (2003) izpostavljajo tisto znanje, ki 

obiskovalcu, v našem primeru učencu, pomaga k novemu in bolj zadovoljivemu 

razumevanju umetnine. Avtorji dodajajo, da je prav doživljanje in razumevanje 

umetnine proces, v katerem se združujeta dve vrsti znanja, in sicer izkustveno in 

teoretično (prav tam). Z vidika izkustvenega znanja lahko v likovni umetnosti 

izpostavimo znanje likovnega jezika, ki pomaga doživeti umetnino tako po 

čustveni kot po duhovni plati (Huzjak, 2010). Avtor (prav tam) dodaja: »Tisti, ki 

pozna več vizualnih pojmov, dobesedeno več vidi« (str. 16). Z vidika teoretičnega 

znanja pa se pridružujemo oblikam posrednega znanja, o katerih so pisali 

Lachapelle, Murray in Neim (2003). Kot prvi segment omenjajo znanje o 

umetnosti, ki ga obiskovalec, v našem primeru učenec, prinese s seboj. Drugi 

segment predstavlja predmetno znanje, katerega nosilec je artefakt, pri pouku 

likovne umetnosti pa reprodukcija. Zadnji, tretji, segment pa predstavlja 

teoretično znanje, znanje kustosa, v našem primeru znanje učitelja. Teoretično 

znanje sooblikuje vsebino umetniškega dela. Za to, kako bodo učenci razumeli 

vsebino umetniškega dela, je odgovoren učitelj. Ob tem moramo izpostaviti 
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pedagoško vlogo interpretacije umetnine, tako meni E. Hooper Greenhill (1999, 

2004) in poudarja osebni prispevek opazovalca. Misel podkrepimo s spoznanji 

Bourdieua (1993), ki pravi, da je razumevanje umetniškega dela pretežno odvisno 

od našega predhodnega znanja, izkušenj in s tem povezanega zanimanja. 

Vzbujanje interesa se nameč najprej pojavi v okolju družine (odnos staršev do 

likovne umetnosti in likovne dejavnosti svojih otrok). Kasneje se interes prenaša 

na aktivno udeležbo posameznika v procesu likovne vzgoje (Tomšič Čerkez, 

2008). Kot kažejo raziskave (Latimer, 2011, str. 73), je razumevanje umetnosti 

privzgojena zmožnost. Zato moramo učencem omogočiti dostop do umetnosti 

skozi izobraževalni sistem (Tomšič Čerkez, 2008). Pomembnost vzgoje in 

izobraževanja z vidika estetskega doživljanja izpostavlja tudi Bourdieu (1993, str. 

215–237). Opazovanje, pogovor in razlaga ob likovnih delih z bogato izraženimi 

likovnimi elementi učencem omogočajo višji nivo zaznav in ne samo zmožnosti 

opisovanja motiva. Predmet likovna umetnost v našem šolskem sistemu temelji na 

odkrivanju in spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti, inovativnosti in likovne 

občutljivosti ter spodbuja sposobnost opazovanja in presojanja. Učenec vse to 

doseže tako, da se likovno-praktično izraža in ustvarja, uporablja različne miselne 

strategije, problemsko zasnovane naloge povezuje z likovno umetnostjo in 

vizualno kulturo, svoje znanje povezuje z drugimi predmetnimi področji in z 

vsakdanjim življenjem. Ob tem spoznava dediščino likovne umetnosti, objekte 

sodobne vizualne in likovne kulture, jo doživlja in vrednoti (UN LV, 2011). Ne 

nazadnje je namen poučevanja likovne umetnosti tudi razvijanje likovne 

ustvarjalnosti in ustvarjalnega mišljenja. Le-to dosežemo s pomočjo ustvarjalnih 

nalog, različnih didaktičnih prijemov in posebnih vaj (Herzog, 2009). 

Ločimo dve vrsti dejavnikov likovne ustvarjalnosti (Karlavaris in Berce Golob, 

1991; Tacol, 1999; Duh, 2004; Herzog, 2009): 

– dejavniki, ki likovno dejavnost omogočajo: 

 redefinicija (nove rešitve, sposobnost, da se spoznano uporabi na 

nov način, uspešnost likovnega transponiranja, zavestno 

redefiniranje ideje, materiala ali vizualnega vtisa v nekaj novega), 

 fluentnost (bogastvo idej  nove, razgibane, uspešno obvladane 

likovne tehnike, motorična spretnost), 
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 elaboracija (razgradnja idej, izbor najboljše ideje, načrtovanje 

raziskovanja in strukturiranje rezultatov, načrtovanje estetskega 

izraza, skladnost ideje in likovnega materiala, upoštevanje 

likovnooblikovnih zakonitosti); 

– dejavniki, ki likovno dejavnost spodbujajo: 

 originalnost (izvirna in enkratna rešitev, statistično redka rešitev, 

individualne, nepričakovane rešitve avtorja, odkrivanje nečesa 

posebnega, neponovljivega), 

 fleksibilnost (prožnost mišljenja, prilagajanje likovnoizraznim 

sredstvom, skladnost ideje z uporabljenimi likovnimi materiali, 

iskanje novih poti pri reševanju problemov, vzpostavljanje novih 

asociacij in kombinacij), 

 občutljivost za likovne probleme (najvišja zmožnost ustvarjalnega 

mišljenja, sposobnost zaznavanja bistvenega, doživljanje in 

interpretacija likovnega problema, senzibilnost likovne rešitve). 

»Pri likovni vzgoji moramo za dosego določene ravni likovne kulture učencev 

razvijati njihove ustvarjalne sposobnosti, sposobnosti vizualnega opazovanja in 

mišljenja ter vrednotenja in kritičnosti« (Duh, 2004, str. 93). S tem pa je tudi 

močno povezana vizualna kultura, katere pomen je izpostavil Tavin (2009). 

Vizualnost nas v vsakdanu spremlja bolj kot kadar koli. Življenje učencev v 

sodobnem času je prežeto s posredovanjem ogromne količine vizualnih predstav: 

številni oglasi, nenavadna in zanimiva arhitektura, avtomobilizem, računalniške 

igre, moda, filmi, spletne strani, revije, fotografije itn. Tavin (prav tam) navaja 

več definicij vizualne kulture: 

– je kulturno stanje, na katerega vplivajo nove tehnologije opazovanja, 

različni načini prikazovanja in videnja, 

– je sklop predmetov, podob in naprav,  

– je področje študija, ki se ukvarja s proučevanjem in interpretacijo 

različnih vizualnih manifestacij ter izkustev v kulturi. 

Tavin (2009) tudi pravi, da je moč vizualnosti prežeta s sodobnimi oblikami in 

teorijami vizualne kulture, zato lahko nudi nov prostor za likovnovzgojno prakso. 

Sem sodi »spraševanje učencev o razumevanju in kritičnem presojanju vizualne 

kulture, kakor tudi k razširjanju izdelkov njihove likovne kulture, nastalih pri 
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likovnem izražanju, ter k artikuliranju njihovih idej o svetu« (prav tam, str. 58). B. 

Tomšič Čerkez (2008) piše, da v današnjem času vizualizacije prevladujejo 

vizualna sporočila nad besednimi. Le obvladovanje vizualnih sporočil je odvisno 

od tega, kako jih vidimo, doživljamo in razumemo, ali jih znamo presojati, 

povezovati in jim določati vrednost (kvaliteto). Likovna dejavnost je pomembna 

prav zato, »da se bodo učenci v bodoče uspešno znašli v izrazito spreminjajočih se 

življenjskih razmerah« (prav tam, str. 104). 

Učni načrt za likovno vzgojo (2011) podaja dva sklopa likovnega oblikovanja, na 

katerih temelji likovno-praktično delo učencev: 

– Oblikovanje na ploskvi zajema likovna področja risanje, slikanje in 

grafiko. Zaradi množične uporabe medijev k temu sklopu dodajamo še 

grafično oblikovanje, v okviru katerega učenci uporabljajo poleg 

tradicionalnih orodij in materialov tudi digitalne tehnologije. Tako ob bok 

zgoraj naštetim likovnim področjem umeščamo tudi fotografijo, 

fotomontažo, animacijo, video. 

– Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru zajema kiparstvo in 

arhitekturo. V to območje prištevamo tudi oblikovalne strategije sodobne 

likovne prakse (instalacija). 

Razvoj učenčeve likovne zmožnosti je temeljna naloga likovne umetnosti 

(vzgoje). To pomeni razumevanje vizualnega prostora in njegovo izražanje skozi 

aktivno preoblikovanje le-tega v likovni prostor (UN LV, 2011). Likovno 

ustvarjanje pa pomeni pot do razumevanja likovnega dela. Predmet likovna 

umetnost poleg vsega naštetega učencu tudi pomaga razvijati sposobnost 

opazovanja in presojanja ter zmožnost vrednotenja likovne in vizualne kulture. 

Izpopolnjuje in poglablja posluh za umetniška dela in likovne problematike v 

okolju. Za dosego tega učenec uporabi različne miselne strategije, problemsko 

zasnovane naloge, ki se navezujejo na likovno umetnost in se povezujejo z 

drugimi predmetnimi področji. Ob tem učenec ostaja odprt za spremembe in 

novosti današnjega časa (UN LV, 2011). Kot kritiko šolskemu sistemu, ki razvija 

pretežno levo polovico možganov (govor, racionalnost, analiza), bistveno manj pa 

desno (prepoznavanje oblik, vzorcev, slik), Huzjak (2006) zaključuje, da šolski 

sistem  misli na hrvaški šolski sistem, mi pa ga lahko enačimo z našim  pelje v 

stanje neuravnoteženosti. Citira tudi poziv Davida Georga (2005): »Vidimo, da je 
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izobraževalni sistem naklonjen aktivnostim leve strani možganov. Prosimo vas, da 

vzdržujete kakšno takšno ravnovesje, ki bi vključevalo glasbeno vzgojo, likovno 

vzgojo, igro in telesno vzgojo, predmete usmerjene v življenje in ne samo v 

službo« (prav tam, str. 8). 

Pri tem, kako se integrirati v družbo, v kateri živimo, kako razumeti določene 

družbene probleme, pojave ali ideje, nam lahko pomaga sodobna umetnost 

oziroma razumevanje vsebin, s katerimi se ukvarjajo sodobni likovni umetniki 

(Kemperl, 2013a). 

 

2.2.2 Vključevanje sodobne likovne umetnosti v pouk likovne  umetnosti 

 

Šola ima pomembno vlogo pri usposabljanju mladega človeka, da ga nauči 

sprejemati svet, v katerem živi, to pomeni, da ga mora naučiti sposobnosti, da bo 

sprejemal in razumel tudi kulturno polje, čeprav neprimerno ali celo sporno. 

Zupančič (2011) je prepričan, da so »sporna« likovna dela prav tako pomembna 

sestavina sodobne umetnosti in preko nje sodobne družbe. Strinja se z Eflandom 

(1990) in Hardyjem (2006), da je prav takšna sodobna likovna umetnost nujna 

sestavina sodobne likovne vzgoje v šolah. Prav zaradi tega, ker je današnji čas 

precej zaznamovan z vizualizacijo, je v likovnopedagoški praksi vloga učitelja 

zelo pomembna, saj lahko le z ustreznim pristopom pri učencih odpravi vrzel 

nerazumevanja sodobnega časa v sodobni likovni umetnosti. Odgovornost 

razrednih učiteljev in likovnih pedagogov je, da učence seznanjajo s sodobno 

likovno umetnostjo (Zupančič, 2006). Iz navedenih razlogov lahko zaključimo, da 

je učence treba postopoma uvajati v razumevanje vsebin sodobne umetnosti, jih 

voditi od ustaljenih načinov likovnega prakticiranja preko modernističnih 

pristopov do sodobnih likovnih praks. 

Dosedanji predlogi vpeljevanja vsebin sodobne umetnosti (Vrlič, 2003; Zupančič, 

2006) so pokazali, da imajo učenci, ki se s sodobno umetnostjo srečajo, seznanijo 

in jo spoznajo, pozitivne izkušnje; to se odseva skozi vsakdanje in tudi abstraktno 

razmišljanje posameznika. Omenjeni predlogi so nam predstavljali izhodišče za 

načrtovanje naše raziskave. Vrlič (2002) izpostavlja poudarjanje »širšega ozadja 

nastanka umetnine, prepletenost likovnega dela z okoljem, predstavljanje povezav 

med likovnim delom in življenjem, povezovanje z idejnimi vsebinami, kar se nam 



Katja Kozjek Varl: Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti 

34 

 

zdi še posebno smiselno pri predstavljanju konceptualnih likovnih praks, ki 

predstavljajo poglavitno smer sodobne likovne umetnosti« (str. 7). »Sodobna 

likovnopedagoška teorija in (kot posledica tega) praksa v šolah se prilagaja 

sodobnim dogajanjem v umetnosti in družbi nasploh« (prav tam, str. 11). 

Likovnoformalno prakticiranje se dopolnjuje z značilnostmi sodobnih likovnih 

praks, likovni izraz se prepleta z družbenimi problemi in multikulturnostjo, 

likovni pedagog ni več razlagalec umetnosti, ampak oblikuje enakovreden dialog 

z učenci, dopušča različne poglede in tolmačenja, od učencev želi izražanje 

stališč. Kaže se odprtost v eksperimentiranju in povezovanju različnih področij, 

tako izraznih kot vsebinskih. Prakticiranje sodobne likovne umetnosti v šoli ima 

po navadi nepredvidljive rezultate (Vrlič, 2002). Duh (2008), Zupančič (2003, 

2006, 2011) in M. Kemperl (2012, 2013) že več let opozarjajo na pomanjkanje 

vsebin sodobne umetnosti pri pouku likovne umetnosti v slovenskem 

izobraževalnem prostoru. Ob tem se sprašujemo: kako učinkovito vključevati in 

prakticirati prakse sodobne likovne umetnosti v pouk likovne umetnosti ob 

skromnem številu ur in učnem načrtu, ki vsebin sodobnih likovnih praks ne 

predvideva? Duh in J. Herzog (2013) v sklopu študijskih obveznosti študentov z 

dnevi dejavnosti vsebine sodobne likovne umetnosti uspešno implicirata v 

program izbranih osnovnih šol. Toda ob likovnopedagoškem delu z učenci 

različnih starostnih stopenj moramo imeti v zavesti ustrezen izbor umetniških del. 

Zupančič (2011) izpostavlja problem nekaterih sodobnih likovnih del, ki 

prezentirajo in izpostavljajo družbenokritične teme na velikokrat neprijetne, 

morda celo sporne načine (nasilje, ubijanje, pohabljanje ipd.). Tovrstne sodobne 

likovne prakse so lahko šokantne in sporne že za odraslega, kaj šele za 

odraščajočega mladostnika. 

 

2.2.3 Vsebine sodobnih praks pri pouku likovne umetnosti 

 

Učitelj likovni motiv izbira tako, da upošteva učenca in njegov doživljajski svet 

(Duh, Kljajčič in Nurikić, 2010). Dosedanje raziskave so pokazale (Kruščević, 

Brajčić in Matijašević, 2009), da učence v zgodnjem obdobju šolanja bolj 

privlačijo figuralni kot abstraktni motivi, saj se otrok spontano usmerja k 

realističnemu upodabljanju motiva. Ob tem upoštevamo nerazumevanje likovnega 
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jezika v zgodnjem obdobju. Nasplošno se učenci v osnovni šoli bolj nagibajo k 

tradicionalnim umetniškim delom, medtem ko so srednješolci že bolj naklonjeni 

delom sodobne likovne umetnosti (Duh, Kljajčič in Nurikić, 2010). L. Tavčar 

(2001) pravi, da lahko s pravim pristopom premostimo razliko med učencem in 

katerim koli likovnim delom, tudi abstraktnim. Kako pa je z izbiro likovnega 

motiva pri vključevanju sodobnih praks pri pouku likovne umetnosti? 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju so »učenci pripravljeni za 

razumevanje in vrednotenje značilnosti likovnega izražanja v kompleksnem 

kontekstu sodobne umetnosti« (Tomšič Čerkez, 2008, str. 103). Ker pa v sodobni 

umetnosti ne govorimo več o motivih, ampak o vsebini likovnega dela, pri 

likovnoustvarjalnem delu učencev izhajamo iz pripovednih vsebin obravnavanega 

dela. Primer je lahko odziv posameznika na okolje oziroma družbo, v kateri 

živimo. Aktualne stvari so za učenca tiste, ki se mu dogajajo. Izhajamo lahko iz 

medsebojnih odnosov, množične komunikacije, sprejemanja drugačnosti, 

ekoloških vprašanj in podobno. Zato Zupančič (2011) podaja več vidikov, ki jih je 

treba upoštevati pri določanju vsebin likovne vzgoje: 

– psihološke značilnosti, značilnosti odraščanja in značilnosti dojemanja 

odraščajoče mladine, 

– izbira ustreznih načinov, metod in oblik predstavljanja vsebinsko 

»spornih« umetnin, 

– vzpostavitev določenih kriterijev omejevanja. 

»Premalo poglobljene predstavitve sodobnih, bolj ali manj konceptualnih likovnih 

del, pri katerih učencem vsaj v osnovnih potezah ne pojasnimo idejnih zasnov 

umetniškega dela, so kontraproduktivne in neprimerne za obravnavo pri urah 

likovne vzgoje. Učence zbegajo in odvrnejo od sodobne umetnosti« (Zupančič, 

2006, str. 35). Omejitve pri predstavljanju sodobnih likovnih del pri urah likovne 

umetnosti so glede na raznovrstne vsebine potrebne, vendar ni nujno, da ne bi 

predstavljali tudi »spornih« oziroma bolj šokantnih primerov. Pomembno je, da je 

likovni pedagog dovolj usposobljen in poučen o vsebinah sodobne likovne 

umetnosti, le-ta mora znati presoditi in premisliti o ustreznosti likovnega dela, ki 

ga vključi v ure likovne umetnosti. Poleg tega mora obvladati področja 

psihologije, didaktike in pedagogike, saj bo le tako oblikoval tudi lastno stališče 

(Zupančič, 2011). 
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Likovnodidaktična stroka pri likovnoustvarjalnem delu zagovarja lasten učenčev 

ustvarjalni pristop. Pri katerem pa, tako meni Zupančič (2006), učitelj ne vpliva 

na učence s svojimi idejami in ne podaja idej glede na svoje ustvarjalne 

zmožnosti. Zato mora biti učitelj pri oblikovanju kriterijev za delo in pri 

vrednotenju likovnih izdelkov na to še posebej pozoren. Zupančič (prav tam, str. 

30–31) izpostavlja dve posebnosti: 

– specifičen pogled na ustvarjalen odnos učencev (problem se pojavi, če 

učitelj kriterije oblikuje glede na lastne ustvarjalne zmožnosti), 

– odnos učenec – likovno delo – gledalec (kadar učenec s svojim delom 

resnično izpostavi problem, sporočilo, drugi učenci ga opazujejo in se na 

različne načine odzivajo). 

Zupančič (2006) pravi, da lahko učenci na sodoben način izražajo njim lastne 

probleme, ideje in poglede, vendar ob občutku, da so iskreno notranje motivirani, 

ne glede na uporabo klasičnih načinov likovnega prakticiranja ali sodobnih 

medijev; seveda je poudarek na sodobnih pristopih. Pomembno je, da so v delo 

vključeni trije dejavniki: ideja, ki predstavlja vsebino (problem, sporočilo, pogled 

na svet), udejanjanje ideje v likovnem delu, torej izraz, način, kako predstaviti 

idejo, in vplivi, kamor spadajo vplivi okolice, odzivi okolice, sprejetje ali 

zavračanje ideje. Po ugotovitvah Zupančiča (prav tam) »so učenci ob veliki 

notranji motiviranosti tudi ponosni, ker počnejo nekaj nevsakdanjega« (str. 31). 

Zato menimo, da bi učitelji učence morali seznanjati z vsebinami in načini 

nastajanja del sodobne likovne umetnosti in preko tega odpravljati morebiten 

odklonilen odnos ob obisku razstave del sodobnih umetnikov (prav tam). 

Teme, ki jih sodobna umetnost obravnava, so pogosto vezane na trajnostni razvoj, 

okoljevarstvo, vrednote, medsebojne odnose in podobno (Kemperl, 2013a). 

»Takšno delovanje, ki ne nazadnje tudi presega moderne paradigme umetnosti, je 

pomembno pri vzpostavljanju kritične zavesti širše javnosti« (Tratnik, 2008b, str. 

298). Kot širšo javnost pa zagotovo lahko upoštevamo učečega mladostnika, ki bo 

s svojim znanjem, vedenjem in kritičnim razmišljanjem odrasel v odgovornega 

odraslega. Poleg naštetega pa sodobna umetnost obravnava tudi (vse) aktualne 

probleme, od migracije do trajnostnega razvoja, do multikulturnih vsebin in tako 

dalje. Samo vključevanje posameznika v sodobno umetnost bo lahko vzgojilo 

aktivnega državljana (Kemperl, 2013a, 2013b). Prav zato je mladostnika treba 
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seznanjati s temami, ki so aktualne in se nazorno reflektirajo skozi medije 

sodobne umetnosti. Vpliv, branje, razumevanje in življenje s sodobno umetnostjo 

oblikujejo kritičnega človeka. 

 

2.3 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

 

Sodobna šola že nekaj časa ni usmerjena v faktografsko podajanje znanja, ampak 

v smiselno in sistematično povezovanje znanj z namenom uporabnosti in 

kritičnosti. Medpredmetno povezovanje je eden izmed temeljnih elementov učnih 

načrtov za osnovno šolo, ki velja za splošne in izbirne predmete (Stare Pauševec, 

2013). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) poudarja prepletenost ciljev 

in vsebin ter oblikovanje konceptov v smeri vseživljenjskega učenja. Pridobljena 

znanja naj bi učenec povezoval in jih vključeval v svoj miselni sistem. Ta znanja 

Z. Rutar Ilc (2010) imenuje procesna znanja. Medpredmetne povezave torej 

»izhajajo iz predmetov, ki v medsebojnih povezavah iščejo višjo kakovost 

doseganja predmetnih ciljev« (Pavlič Škerjanc, 2010, str. 24). 

Nekatere prednosti medpredmetnih povezav so povečanje učinkovitosti 

poučevanja in učenja, prilagoditev poučevanja vsakemu posamezniku, razvijanje 

in vzpostavljanje medpredmetne povezave, povečevanje vloge timskega 

poučevanja, uvajanje osnovnih principov poučevanja in ustvarjanje neskončnih 

možnosti za smiselno povezovanje spoznanih vsebin (Stare Pušavec, 2013). 

»Vsak učni predmet ima sistemski značaj in je kot tak le del celostnega sistema 

učnih predmetov. Temeljiti mora na načelni predpostavki, da je šola veliko več 

kot le vsota učnih predmetov, da morajo tudi ti biti v funkciji med- in 

nadpredmetnih skupnih namenov, ki jih ni mogoče utemeljevati, a tudi ne 

uresničevati le na ravni posameznih učnih predmetov« (Strmčnik, 2001, str. 217). 

Zapisano podkrepimo še z besedami A. Polak (2000, str. 46), ki pravi, da je treba 

»izhodiščne razlike med obema ciljnima skupinama upoštevati, se jim prilagajati, 

predvsem pa slediti vzgojno-izobraževalnim potrebam, ki jih obe skupini 

izražata«. 

Pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja moramo paziti, da ne 

zapostavljamo avtonomnosti posameznega predmeta. Integracija sicer ne 

zapoveduje, da morata biti oba vključena predmeta enakovredno zastopana. En 
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predmet lahko prevzame vodilno vlogo (Denac, 2009, v Birsa, 2015). Ob tem pa 

ne smemo zanemariti dejstva, da mora biti učitelj, ki posega po medpredmetnem 

povezovanju, še vedno pozoren na svoje kompetence znotraj učnega predmeta, ki 

ga poučuje. Na problem kompetentnosti oziroma nekompetentnosti učiteljev 

različnih učnih področij za medpredmetno povezovanje opozarja tudi Planinšič 

(2008), ko meni, da skupnih vsebin ni preprosto najti. Dodaja, da bodo učitelji 

uspešni le, ko jim bodo na voljo ustrezna gradiva in ko bo področje 

medpredmetnih povezav globlje raziskano in razvito. Pri tem predlaga 

vključevanje in sodelovanje fakultet. Opozoriti želimo, da se morajo problema 

medpredmetnega povezovanja zavedati vsi vključeni v izobraževalni sistem. 

»Medpredmetne povezave vključujejo povezovanje različnih ved preko šolskih 

predmetov oz. šolskega kurikula, in sicer preko sorodne tematike oz. vsebine ali 

pa procesa. Z medpredmetnimi povezavami se učinkovito spopadamo z enim 

največjih problemov v izobraževanju – s problemom deljenja znanja na področja 

in izoliranja posameznih veščin. Znanje postane prenosljivo, učenci se naučijo 

misliti in povezovati in kurikul se na ta način prilagodi resničnemu življenju« 

(Stare Pauševec, 2013, str. 90–91). 

»Zaradi večje vsebinske racionalnosti, boljše učne uspešnosti, zlasti glede 

celovitejšega spoznanja in sodobne didaktično-metodične organizacije« 

(Strmčnik, 2001, str. 272) je povezovanje učnih vsebin nujno; govori (prav tam, 

str. 273) o dveh načinih: 

– Vertikalno povezovanje: usklajevanje in povezovanje predmetnih učnih 

vsebin, le-te si sledijo iz razreda v razred, pomeni od lažjega k 

zahtevnejšemu, s tem zagotavljamo kontinuiteto učnih predmetov in 

njihovih povezav od začetka do konca šolanja. 

– Horizontalno povezovanje: povezovanje učnih vsebin in pojmov v okviru 

enega razreda. Pri tem lahko gre za povezovanje vsebin enega učnega 

predmeta ali povezovanje vsebin sorodnih učnih predmetov. S tem 

načinom bistveno izboljšamo razumevanje določenih učnih vsebin.  

Pri obeh povezovalnih načinih je nujno sodelovanje učiteljev, ki poučujejo 

predmete, vključene v povezovanje (Strmčnik, 2001). Medpredmetno 

povezovanje torej zahteva timsko delo, saj tudi sodobne svetovne smernice 

»pojmujejo timsko delo kot nujno podlago kakovostnega poučevanja« (Polak, 
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2000, str. 46). Timsko delo torej sodi med temeljne usmeritve sodobnega 

izobraževanja in temelji na sodelovanju strokovno usposobljenih delavcev 

(učiteljev), formalni razporeditvi nalog in odgovornosti posameznika ter izbiri 

učencev glede prilagajanja različnim načinom poučevanja (Polak, 2009). 

»Medsebojno poznavanje učiteljev na šoli, upoštevanje posebnosti učencev, 

materialnih in prostorskih možnosti ter interesov učencev lahko medpredmetno 

timsko načrtovanje in poučevanje le še olajša« (Polak, 2000, str. 50). Ob 

povezavah učnih vsebin pa Strmčnik (2001, str. 273) navaja tudi tri vrste 

snovnega povezovanja: 

– najenostavnejše snovno povezovanje: pomeni slučajnostno umeščanje 

določenih pojmov iz sorodnih učnih predmetov, učitelji se v tej situaciji 

znajdejo velikokrat; 

– medpredmetna integracija, kjer se združita dva (ali več) predmetov s 

podobnimi vsebinami; 

– nadpredmetna unifikacija je najvišja stopnja povezovanja, ko se predmet 

zaradi svoje vsebinske narave vključuje v skoraj vse predmete (ob tem 

lahko navedemo predmet državljanska in domovinska kultura ter etika). 

Interdisciplinarnost tem omogoča širši raziskovalni pristop in tesnejšo povezanost 

učnega procesa z vsakdanjim življenjem. Največja prednost je povezovanje 

predmetnih področij, odpiranje novih pogledov, vprašanj in spoznanj na 

interdisciplinarnem področju. Pri tem sodelujoči učitelji razvijajo spretnosti in 

interese, tak način zahteva več usklajevanja. A. Polak (2009, str. 109) razvršča 

prednosti timskega dela v štiri sklope: 

1. didaktično-organizacijske prednosti, 

2. prednosti v zvezi z učno-vzgojnim napredovanjem učencev, 

3. prednosti v zvezi z osebnostnim in  

4. prednosti v zvezi s strokovnim napredovanjem učiteljev. 

Ob tem pa je treba pomisliti tudi na vrste učnih organizacij, ki govorijo o 

vključenosti posameznih načrtovalcev (Strmčnik, 2001, str. 274): 

– personalna korelacija: ko sta vsaj dva sorodna predmeta združena v 

enem učitelju (dvopredmetni študiji) in učitelj sam išče možne vsebinske 

povezave, 
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– metodične korelacije: so strokovno najzahtevnejše korelacije. Sem spada 

timski pouk, pri katerem sodeluje več učiteljev. Vsak je usposobljen za 

svoje področje, vendar učne ure načrtujejo skupaj, jih izvajajo in 

vrednotijo. Tudi projektno delo je eden izmed načinov medpredmetnega 

povezovanja. Je zahtevnejše in časovno obsežnejše, presega ozke 

predmetne in vsebinske meje ter največkrat poteka izven rednega 

delovnega časa. Epohalni pouk je način povezovanja, ko učni predmeti 

nastopajo drug poleg drugega (se ne izvajajo vzporedno), ampak se 

izvajajo drug za drugim. Tako je nekaj časa v ospredju en predmet in nato 

drugi. Tako učenci intenzivneje in »zgoščeno« usvajajo vsebine enega 

predmeta, pozornost učencev je bolj povezana. Ta vrsta pouka omogoča 

izrazitejše horizontalne povezave. 

Timsko delo v šoli vključuje tri do štiri člane, pri interdisciplinarnem delu lahko 

tudi več (dnevi dejavnosti). »V razvijanju timskega dela pedagoških delavcev in 

spodbujanju skupinskega dela pri učencih se izražajo vrednote sodobne 

demokratične družbe« (Polak, 2009, str. 87). Povezovanje vsebin pa je tesno 

povezano tudi z razvrščanjem učnih vsebin, pri čemer je treba paziti, da se vsebine 

iz učnih načrtov ne skrajšujejo, izločajo ali poenostavljajo. Strmčnik (2001, str. 

275) opredeljuje tri danes najbolj znana načela razvrščanja vsebin: 

– linearno razvrščanje: upošteva znanstveno sistematičnost, kontinuirano 

povezanost, logično sklenjene učne vsebine, 

– koncentrično razvrščanje: predstavlja razvrščanje vsebin od bližnjega k 

daljnemu, od enostavnejšega k sestavljenemu, stremi vedno k višji ravni, 

– spiralno razvrščanje: je najpogostejša in najbolj priporočljiva vsebina. 

Na predznanje se naslanja le toliko, kolikor je potrebno za utemeljevanje 

in vzdrževanje kontinuitete, prehaja na nova spoznanja in se izogiba 

odvečnemu ponavljanju. 

Kot lahko sklepamo, je priprava na poučevanje in učenje v smislu medpredmetnih 

povezav dolgotrajen proces. Učenci se ob tem morajo naučiti, da znanje, ki ga 

pridobijo pri eni uri, vključijo v drugo in da izkoristijo svoje vedenje za 

povezovanje znanja pri drugih predmetnih področjih. Ugotoviti morajo, da je vso 

znanje medsebojno povezano. Z medpredmetnimi povezavami učencem 
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omogočamo, da bolje razumejo svet okoli sebe, ki ni sestavljen iz posameznih 

predmetov, ampak je vse ena prepletena celota (Stare Pušavec, 2013). 

 

2.3.1 Medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti 

 

Pri načrtovanju likovnih nalog je pomembno, da se izvajajo po likovnih načelih in 

zakonitostih ter da ohranjajo celovitost predmeta. Ker je likovno ustvarjanje 

sestavljeno iz več različnih aktivnosti, je korelacije predmeta treba poiskati pri 

drugih predmetih. Izhodišča za načrtovanje likovnih nalog iščemo v likovnem 

področju, likovnem problemu, tehniki ali likovnem motivu (Tacol, 2003). 

Medpredmetno povezovanje predstavlja sodobni didaktični pristop in je ključni 

koncept sodobnega likovnega izobraževanja. Namen učitelja je, da poskuša 

določeno vsebino ali problem podati in obravnavati čim bolj celostno na način, da 

isti problem osvetli z različnih vidikov. Učenci tako razvijajo kompleksno likovno 

mišljenje ob povezovanju vsebin različnih predmetnih področij. S tem pridobivajo 

ključne kompetence vseživljenjskega učenja (UN LV, 2011). Pri usvajanju 

likovnih pojmov je pomembno povezovanje znanega z neznanim, učitelj mora 

spodbujati izrazito aktivnost učencev. Sem sodijo likovno mišljenje, čustvovanje, 

občutenje in likovno izražanje. Poglobljeno razumevanje likovnih pojmov, 

uspešno izvajanje likovnih tehnik, čustveno doživljanje in kritično mišljenje lahko 

dosežemo z medpredmetnim povezovanjem, ki predstavlja sredstvo za uspešno 

realizacijo načrtovanega (Tacol, 2003). Na pomembnost in potrebo 

medpredmetnega povezovanja sta že pred petindvajsetimi leti opozorila 

Karlavaris in H. Berce Golob (1991): »Osnova integriranega pouka je integralnost 

sveta kot celovitega pojava in integralnost človeka kot osebnosti, ki vse 

raznovrstne informacije in vsebine zavestno povezuje v celovit sistem/.../ Sodobna 

družba vse bolj poudarja individualnost, osebnost in njeno integriteto nasproti vse 

večji nevarnosti, enostranskosti in odtujenosti« (str. 100). 

Pri obravnavi medpredmetnega povezovanja prav tako ne smemo zanemariti 

vloge likovne umetnosti pri vključevanju v druga predmetna področja. Na to 

opozarja E. Patru (2008, str. 37), ko pravi, da so »ustvarjalnost, način 

ustvarjalnega mišljenja in problemski pristop, ki ga spodbuja likovna umetnost«, 

pomembne tako za naravoslovne kot za družboslovne predmete, saj je danes 
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povezovanje informacij z različnih področij nujno. Vendar pa pri pojmovanju 

medpredmetnega povezovanja z vidika likovne umetnosti velikokrat prihaja do 

nejasnosti glede pojmovanja integriranja vsebin, saj je likovna dejavnost 

velikokrat le popestritev pri urah drugega predmeta (primer: ilustracija pri 

slovenskem jeziku, risba pri naravoslovju ipd.), kar predstavlja neustrezen način 

povezovanja. Uresničujejo se zgolj cilji izvajanega predmeta, likovni »izdelki«, ki 

nastajajo ob tem, pa ciljev likovne umetnosti ne uresničujejo (Birsa, 2015). Tudi 

smernice v UN LV (2011) sledijo zakonitostim medpredmetnega povezovanja pri 

obravnavanju tovrstnih vsebin. Povzemanje motiva iz vsebin, ki so bile 

obravnavane pri drugih predmetnih področjih, torej ni sprejemljivo. 

Pri pouku likovne umetnosti lahko medpredmetno povezovanje v prvi vrsti 

obravnavamo kot medpodročno povezovanje. Pri tem je mišljeno povezovanje 

likovnih vsebin in likovnih pojmov skozi več likovnih področij, realiziranih na 

istem likovnem delu. Ob tem lahko realiziramo cilje enega in drugega vključenega 

področja hkrati. S takšnim povezovanjem znotraj predmeta se realizirajo širši cilji 

likovne vzgoje. Kadar povezujemo likovno umetnost z drugimi predmeti, pa 

obravnavamo iste pojme in vsebine vseh vključenih predmetov in jih vključimo v 

eno likovno nalogo (Duh, 2011). Tacol (2003) zaradi specifičnosti predmeta 

predlaga dva načina medpredmetnega povezovanja, ki sta zapisana tudi v UN LV 

(2011): 

– povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih predmetnih 

področij, ki temeljijo le na besedni interpretaciji – zmožnost 

opisovanja – besedno izražanje (učitelj uporabi že usvojeni pojem 

drugega predmeta, ki je učencem v pomoč pri razumevanju in 

dojemanju likovnega pojma in obratno), 

– povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih predmetnih 

področij, ki temeljijo na besedni in likovni interpretaciji – 

likovno izražanje (povezovanje pojmov drugega predmetnega 

področja kot spodbuda pri intenzivnejšem doživljanju likovnih 

pojmov in ustvarjalnejša izvedba likovne naloge, ki izhaja iz 

likovnega problema). 

Tudi UN LV (2011) narekuje, naj bo izhodišče medpredmetnega povezovanja 

pojmovno ter povezano z individualnimi in skupinskimi potrebami učencev. Ob 
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iskanju vertikalnih ali horizontalnih povezav naj se učitelj načrtno prilagaja in išče 

delne ali celovite povezave, ki naj se izvajajo v rednem učnem sklopu ali v obliki 

šolskih dejavnosti v šoli ali izven nje. Skupne vsebine naj bodo timsko načrtovane 

in skupni cilji jasno začrtani. Planinšič (2008) zavrača razlikovanje med 

umetnostjo kot subjektivno, povezano s čustvi, ki je izraz človeškega uma na eni 

strani in znanostjo, kot razumsko, objektivno, neosebno, izhajajočo iz realnega 

sveta na drugi strani. Ob tem ponuja možnost prepletanja znanosti in umetnosti, 

pri čemer se naslanja na naravoslovne znanosti v nasprotju z družboslovnimi. 

Izpostavlja dvom in zaskrbljenost učiteljev ob povezovanju predmetov s tako 

različnimi izhodišči, hkrati pa poudarja, »da z nenavadnimi povezavami 

pridobimo novo kvaliteto in sinergijske učinke, ki jih s povezovanjem znotraj 

naravoslovja ne moremo doseči« (prav tam, str. 151). Dodaja še, da s 

»povezovanjem in predstavljanjem različnih pogledov na obravnavane vsebine 

razvijamo kulturno bogastvo učencev, sposobnost konstruktivne razprave, 

sposobnost tehtanja različnih mnenj in strpnost« (prav tam, str. 57). Ob tem B. 

Tomšič Čerkez (2008) dodaja, da »likovna dejavnost v učnem procesu likovne 

vzgoje predstavlja torej izhodišče za vseživljenjsko učenje« (str. 104). 

 

2.3.2 Vsebine sodobnih likovnih praks in medpredmetne povezave 

 

Ob pregledovanju UN LV (2011) ugotovimo, da je predmet organiziran po 

oblikovalskih področjih in usmerjen v likovno ustvarjanje ter premalo v 

spoznavanje likovne umetnosti (Bračun Sova in Kemperl, 2012). Za spoznavanje 

in doživljanje sodobne likovne umetnosti prav to pomeni pomanjkljivost v UN 

LV. R. Bračun Sova in M. Kemperl vidita problem v neustrezni konceptualni 

zasnovi učnega načrta za likovno vzgojo (prav tam, str. 104). UN LV namreč ne 

predvideva spoznavanja novih pristopov v likovni umetnosti ali spoznavanja 

umetniških obdobij (Kemperl, 2013a). 

Če želimo v UN LV (2011) poiskati povezave s sodobno umetnostjo, lahko iz 

poglavja Opredelitev predmeta (str. 4) povzamemo, da likovna zmožnost učenca 

izhaja iz razumevanja prostora, ki ga obdaja (naravnega, osebnega, družbenega in 

kulturnega). Predmet likovna umetnost učencu pomaga razvijati sposobnost 

opazovanja (spoznavanje, doživljanje in razumevanje vizualnega okolja), 
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sposobnost presojanja (izražanje občutij in stališč) ter zmožnost vrednotenja 

(analiziranja) likovne in vizualne kulture. Izpopolnjuje in poglablja posluh za 

umetniška dela in likovne problematike v okolju. Za dosego tega učenec uporabi 

različne miselne strategije, rešuje problemsko zasnovane naloge, ki se navezujejo 

na likovno umetnost, ob tem pa se znanje povezuje z drugimi predmetnimi 

področji. Ob tem učenec ostaja odprt za spremembe in novosti današnjega časa.  

Ob delu s sodobnimi likovnimi deli lahko uresničujemo nekaj splošnih ciljev, 

zapisanih v UN LV (2011, str. 5). Izpostavljamo naslednje: 

– učenci razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in 

vizualizacije, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo, 

– učenci se seznanijo z likovnimi tehnikami (tehnologijami), 

– ob likovnem izražanju učenci razvijajo socialne, emocionalne in estetske 

osebnostne kvalitete, 

– učenci razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

likovnih del in splošne likovne problematike okolja, 

– razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 

Operativni cilji so zapisani (UN LV, 2011) glede na vzgojno-izobraževalna 

obdobja. Poiskali smo cilje, ki bi jih lahko uresničevali ob delu s primeri sodobnih 

likovnih praks. Tako je za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje zapisano, da 

učenci »ob obisku likovnih razstav pridobivajo odprtost do najrazličnejših 

načinov likovnega ustvarjanja« (prav tam, str. 8), za drugo vzgojno-izobraževalno 

obdobje, da učenci »spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih 

oblikovalnih področij domače in svetovne kulturne dediščine« (prav tam, str. 14), 

in za tretje, da »razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del, 

spoznajo likovna dela nacionalne in mednarodne kulturne dediščine« (prav tam, 

str. 16), »razumejo oblikovalne strategije v sodobni kiparski praksi« (prav tam, 

str. 17), »spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih 

področij domače in svetovne kulturne dediščine« (prav tam, str. 17–18). 

Kot pravi Germ (2008), naj bo umetniško delo zaradi svoje večplastnosti ob vsaki 

poglobljeni razlagi interpretirano interdisciplinarno. Zato menimo, da je prav 

zaradi kompleksnosti prepletanja idej in sporočilnosti v delih sodobne likovne 

umetnosti za lažje razumevanje medpredmetno povezovanje nujno. Čeprav ne 

moremo zanemariti vertikalnega povezovanja vsebin, ki se nanaša na predznanje 
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učencev iz prejšnjih let (obnovitev že znanih likovnih pojmov, tehnik in vsebin), 

nas zanima horizontalno povezovanje (Strmčnik, 2001) in s tem povezovanje 

ciljev drugega predmeta, saj v UN LUM ne zasledimo vsebin, ki jih obravnava 

sodobna umetnost. 

Že Vigotski (1975, v Kemperl, 2013b) se je spraševal o povezavi med umetnostjo 

in življenjem. Prepričan je bil, da lahko umetnost spremeni človeško vedenje in 

bogati lastne izkušnje. Umetnost je po njegovem del oziroma sredstvo za vzgojo 

in izobraževanje. Da estetsko doživetje spremeni in vpliva na otroka v smislu 

spodbuditve razmišljanja o odnosih do sveta, vrednotah, izražanju stališč ipd., je 

raziskovalo več avtorjev (Halstead in Pike, 2006, v Kemperl, 2013b). 

V Narodni galeriji Ljubljana in Umetnostni galeriji Maribor se že več desetletij 

trudijo, da mlade obiskovalce ob obisku razstav s povezovanjem vsebin usmerijo 

na druga predmetna področja, kot so zgodovina, geografija, književnost, 

umetnostna zgodovina in podobno (Tavčar, 2009; Bračun Sova in Strnad, 2012). 

Ob pravilni izbiri umetnine pa lahko vsebine povežemo tudi z DDE, kar je v 

slovenskem prostoru prva raziskovala M. Kemperl (2013b). »Poleg zgodovine, 

geografije in slovenščine je poznavanje evropske in slovenske umetnosti 

ključnega pomena za ustvarjanje in ohranjanje nacionalne identitete. Delo z 

umetnino je povezano z multikulturnostjo, ki je prav tako ena temeljnih usmeritev 

vzgoje in izobraževanja« (prav tam, str. 133). Raziskave so pokazale (Rawding in 

Wall, 1991; Hickman in Kiss, 2010), da bi z učenjem spretnosti povezovanja in 

prenašanja znanja z enega področja na drugega učencem omogočali globlje 

razumevanje snovi. Ugotavljali so tudi, da povezovanje umetnosti z (enim) 

drugim področjem spodbuja učence k vključevanju izkušenj tudi na področjih 

izven šolskih dejavnosti. Ob tem učenci ne povezujejo le vsebin vključenih 

predmetov, ampak znanje prenesejo tudi na druga predmetna področja (Kemperl, 

2013b). Ker se učenci pri urah likovne umetnosti srečujejo z različnimi, tudi 

odpadnimi materiali, lahko povezave iščemo v vsebinah, vezanih na ekologijo in 

varstvo okolja (Flajšman, 2009; Herzog in Duh, 2013), varnost pri delu, pravilno 

in odgovorno ravnanje z materiali in orodji (UN LV, 2011). 

Strinjamo se z M. Kemperl (2013a), ki zadnja leta ugotavlja, da so vsebine 

sodobne umetnosti v UN LV skopo (ali presplošno) zajete, saj jih lahko 

povezujemo le s cilji, ki so usmerjeni v likovno prakticiranje, analiziranje in 
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vrednotenje, vendar z oblikotvornega stališča. Tako M. Kemperl (2012, 2013a, 

2013b) opozarja na možnosti medpredmetne povezave predmetov likovna 

umetnost ter državljanska in domovinska kultura ter etika. In pravi, da so morala 

in vrednote teme, »ki sodijo v koncept državljanske vzgoje oziroma koncept 

aktivnega državljanstva« (Kemperl, 2013b, str. 131). Primerjava učnih načrtov 

(Kemperl, 2013a) je pokazala, da je skupne cilje LUM in DDE možno dosegati z 

obiskom institucij, kot so galerije, muzeji, kar je zapisano tudi v UN LV (2011). 

 

2.3.3 Povezovanje ciljev predmeta DDE s cilji sodobne likovne umetnosti 

 

Kymlicka (1999, v Kemperl, 2013b) pravi, naj se državljanska vzgoja 

interdisciplinarno vključuje v celoten učni program in naj ne bo izpostavljena kot 

samostojen, izoliran predmet. Državljanska vzgoja naj poveže več predmetov v 

aktiven projekt, skozi katerega bodo otroci prepoznali povezave z vsakdanjimi 

situacijami (Drake, 1998, v Kemperl, 2013b). »Pouk državljanske vzgoje tako ni 

samo pouk o državljanstvu, temveč v okviru spodbujanja oblikovanja stališč, 

prepričanj in vrednot vpliva na oblikovanje identitete posameznika. Te ne smemo 

razumeti ozko, saj nam vsaka skupina, ki ji pripadamo, daje neko identiteto in je 

vir ponosa, samozavesti in smisla. Identiteta nas povezuje z drugimi in lahko tako 

izboljša življenje pripadnikov skupnosti. Šola mora učencu pomagati pri 

oblikovanju odnosa do neizogibne pluralnosti njegovih identitet in mu pomaga pri 

izbiri svojih pripadnosti in presojanju glede identitet« (Bela knjiga, 2011, str. 42). 

Sodobna umetnost se odziva in velikokrat obravnava aktualne teme prej, kot 

pridejo v širšo zavest. Na ta način nam pomaga razumeti sedanji čas in globalne 

probleme ter nas spodbuja, da sooblikujemo družbeni ustroj (Kemperl, 2013b). 

DDE je sestavni del osnovnošolskega izobraževanja, tako s področja družboslovja 

kot humanizma. Učni cilji in vsebine, ki so podane v UN DDE, se navezujejo na 

splošne cilje osnovnošolskega izobraževanja, hkrati pa nadgrajujejo cilje 

predmetov iz nižjih razredov osnovne šole. Predmet pri učencu spodbuja razvoj 

nekaterih veščin, kot so presoja družbenih in etičnih dilem in vprašanj, 

komunikacija in argumentiranje v kontekstu demokratičnega javnega prostora, 

kritično, konstruktivno in angažirano družbeno delovanje ter vseživljenjsko 

izobraževanje (UN DDE, 2011, str. 5). V opredelitvi predmeta DDE (UN DDE, 
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2011, str. 5) so zapisana temeljna znanja, ki naj bi jih učenec ob zaključku 

pridobil in usvojil. Z vsebinami sodobne umetnosti lahko povežemo temeljna 

znanja o: 

– posamezniku kot družbenem bitju ter o značilnostih človeških skupin 

in skupnosti, 

– posameznikovem položaju in vlogah v različnih skupnostih, 

– premagovanju predsodkov do drugih in drugačnih, 

– človekovih in otrokovih pravicah: univerzalnih in nedeljivih ter o 

etičnih načelih, na katerih temeljijo, 

– politični ureditvi, družbenih načelih in pravilih javnega in političnega 

življenja v demokratični pravni in socialni državi Sloveniji, 

– politični ureditvi Evropske unije, 

– politični, domovinski in državljanski kulturi in etiki, 

– nazorskih, filozofskih in verskih sistemih, 

– ključnih splošnih vprašanjih sveta in poteh za njihovo reševanje v 

smeri trajnostnega razvoja. 

Tudi po ugotovitvah M. Kemperl (2013a) lahko izmed splošnih ciljev predmeta 

z vsebinami sodobne umetnosti povežemo dva: razvoj kritičnega mišljenja in 

dejavno vključevanje učenca v družbeno življenje (UN DDE, 2011). Razvoj 

kritičnega mišljenja je tudi cilj, ki ga postavlja UN LV (2011) in ga zlahka 

povežemo s cilji sodobne umetnosti. Ob tem pa UN DDE (2011, str. 6) predlaga 

tudi oblike aktivnosti učencev, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja: 

– razprava o etičnih načelih, ki so podlaga človekovih in otrokovih 

pravic, 

– prepoznavanje kršitev človekovih ali otrokovih pravic v medijskih 

zgodbah in v vsakdanjem življenju, 

– seznanjanje z etičnimi načeli, ki utemeljujejo demokratično odločanje, 

– raba načel javnega razpravljanja in argumentiranja, 

– presoja stereotipnih predstav o drugih in drugačnih, 

– premislek o družbenih konfliktih ter možnostih in poteh za njihovo 

mirno reševanje, 

– razprava o konfliktu pravic, 
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– razumevanje razmerij med pojmi domovine, države, državljanstva in 

narodne pripadnosti. 

Da je »pogoj za izvedbo celostnega pristopa usmerjenost učiteljev v 

medpredmetne povezave«, zasledimo tudi v UN DDE (2011, str. 20). Učni cilji se 

nadgrajujejo v vsakem razredu, nekatere vsebine se pojavljajo in so umeščene v 

učne načrte vseh predmetov v vseh razredih OŠ, zato bi učitelj DDE moral 

poznati tudi učne načrte drugih predmetov. Načrtovanje in izvajanje akcij ter 

drugih dejavnosti, razlaganje s primeri, interakcije med in z drugimi subjekti, 

debatiranje, komentiranje in uporaba sodobne informacijske tehnologije 

omogočajo uspešno delovanje v družbenem življenju posameznika. Za razliko od 

UN LV UN DDE predlaga medpredmetno povezavo z likovno umetnostjo. 

»Kulturna vzgoja in vzgoja za trajnostni razvoj naj bosta osrednji sestavini 

predmetnega in medpredmetnega pristopa poučevanja« (UN DDE, 2011, str. 20). 

 

2.4 NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE LIKOVNIH NALOG, POVEZANIH 

S SPOZNAVANJEM IN RAZUMEVANJEM SODOBNE LIKOVNE 

UMETNOSTI 

 

Kadar se lotimo obravnave sodobnih likovnih vsebin, je primerno klasično 

načrtovano zaporedje segmentov učnih ur: uvodna motivacija, pridobivanje nove 

učne snovi in izpostavitev likovnega problema, napoved smotra, navodila za delo, 

praktično delo – likovno ustvarjanje in vrednotenje. Zaradi kompleksnejših 

idejnih ozadij sodobnih likovnih del je treba več časa posvetiti uvodnemu delu. 

Učencem je treba nazorno in natančno razložiti in prikazati nove in neznane 

vsebine (Zupančič, 2006). Zupančič (prav tam) priporoča, naj pri delu s 

sodobnimi likovnimi praksami uvodni del likovne dejavnosti (vsebinsko 

seznanjanje z likovnimi deli, seznanjanje z likovnimi pojmi, napoved cilja, 

demonstracija, navodila za delo) traja do dve šolski uri. Za delo ob vsebinah 

sodobnih likovnih praks poleg učilnice uporabljamo tudi druge šolske prostore, še 

posebej v primeru, ko želimo delo vpeti v širši prostor in z njim nagovarjati 

publiko (učence, učitelje, starše). Primerno je tudi zunanje okolje šole (Zupančič, 

2006). Zupančič (2006) govori tudi o materialnih zahtevah, ki pa so odvisne od 

zmožnosti šole in od angažiranosti učencev (odpadni material: veliki kosi kartona 
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in lepenk, papirnati tulci, odsluženi računalniški ekrani, tipkovnice, vezja, dežniki 

in podobno). Učenci prinašajo razne predmete, ki jih lahko povežemo z likovnimi 

nalogami. 

Sredstvo za doseganje ciljev na vseh ravneh učenčevega razvoja (afektivni, 

psihomotorični in kognitivni) so učne metode (Tacol, 2003). Učitelj mora v 

učnem procesu z ustrezno izbiro učnih metod z učenci vzpostaviti odnose, ki bodo 

pozitivno vplivali na njihovo delo in ki bodo spodbujali njihovo ustvarjalno 

dejavnost ter pozitivno doživljanje obravnavanega problema. Tako T. Tacol (prav 

tam, str. 91) navaja več dejavnikov, ki vplivajo na ustrezno izbiro učnih metod: 

– etape učnega procesa, 

– likovno področje in problemsko zasnovana likovna naloga, 

– tip učne ure, 

– razvojna stopnja učencev, 

– že usvojeni likovni pojmi in pridobljene izkušnje učencev, 

– zainteresiranost učencev za likovno izražanje, 

– prevladujoči tip (stil) učencev, 

– zanimanje učencev za likovne materiale in orodja, 

– način upodabljanja likovnega motiva, 

– razpoložljivi čas, 

– število učencev v razredu. 

Ob splošnih metodah pa moramo pri obravnavanju vsebin upoštevati še specifične 

metode dela (Duh, 2004; Tacol, 1999, 2003). Le-te izhajajo iz osnovnih 

značilnosti predmeta in so pri urah likovne umetnosti enako pomembne. V 

nadaljevanju bomo izpostavili splošne in specifične učne metode, ki so zaradi 

specifike obravnavanja vsebin in principov sodobnih likovnih idej pri oblikovanju 

učne ure še posebej pomembne (potrebne, nujne). 

 

2.4.1 Splošne učne metode 

 

Pri obravnavi vsebin sodobne umetnosti so uporabne vse splošne učne metode, ki 

jih uporabljamo pri urah likovne umetnosti, toda zaradi specifike sodobne likovne 

umetnosti se razmerja med posameznimi metodami spreminjajo. V nadaljevanju 

bomo predstavili značilnosti posameznih metod. Ne bomo jih opredeljevali 
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hierarhično, saj so med seboj enakovredne. Njihov izbor narekujeta učiteljeva 

presoja in avtonomnost. 

 

Metoda pogovora omogoča prenos informacij med učiteljem in učenci. S 

pogovorom učitelj dobi povratno informacijo od učenca (Tacol, 2003), pri tem gre 

za dvosmerno komunikacijo. Prav tako pomeni dialog med učencem in učencem. 

Osnovna načina te metode sta vprašanje in odgovor, ob tem pa je treba vzpostaviti 

pristnost in empatijo vključenih v dialog (Grgurić in Jakubin, 1996). Tako kot 

učitelji imajo tudi učenci neposredno dejavno vlogo, saj sprožajo pobude za 

razgovor (Kramar, 2009). Metoda pogovora mora vključevati vse učence in jih 

voditi do ustvarjalnega reševanja likovnega problema. Kakovost pogovora je 

odvisna od časa, ki ga zagotavljamo učencem pri oblikovanju odgovorov. 

Pomembno je tudi oblikovanje ustreznih vprašanj. Za razgovor in oblikovanje 

mnenj naj bodo oblikovana vprašanja odprtega tipa (Tacol, 2003). Metoda 

pogovora učence usposablja, da bi znali o likovnem delu umetnika ali o svojem 

delu kaj povedati. Vprašanja, ki jih postavlja učitelj, naj bodo sugestivna in naj 

učenca vodijo pri raziskovanju in odkrivanju likovnih pojmov ter reševanju 

likovnih problemov. Učenci poleg opisovanja na višji ravni tudi razlagajo, 

pojasnjujejo in izražajo svoja stališča (Duh, 2004). 

Z metodo razlage učitelj preko enosmerne komunikacije učencem prenese 

sporočilo (Herzog, 2015). Uporablja se predvsem na začetku učne ure (didaktične 

enote), ko učitelj učencem posreduje nove, nepoznane likovne pojme in likovni 

problem (Duh, 2004), razlaga način uporabe določenega materiala, razloži 

pripovedno vsebino likovnega dela in podobno (Tacol, 2003). Metoda razlage je 

didaktično utemeljena, kadar učenci ob obravnavani snovi nimajo dovolj 

predznanja in jim je težko razumljiva ter bi bil drugačen pristop manj racionalen 

(Kramar, 2009, str. 165). Uspešno je izvedena, če jo učitelj vključuje skozi cel 

učni proces, tako v uvodnem delu ure kot v končnem – v vrednotenju izdelkov. 

Delo s sodobnimi likovnimi deli narekuje poudarjeno uporabo metode razlage, saj 

je učencem treba nazorno razložiti konceptualno zasnovo (vsebino) 

predstavljenega dela, natančno predstaviti umetnike in principe njihovega 

delovanja. Ker so dela zasnovana idejno, je nujno, da se z učenci poglobljeno 

pogovarjamo o njih in jih natančno razlagamo. Brez razlage in razjasnitve 
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idejnega ozadja sodobnega umetniškega dela to delo ni popolno (Zupančič, 2006). 

To lahko prenesemo tudi na historična likovna dela. 

Metodo prikazovanja T. Tacol (2003) imenuje tudi dokumentacijska metoda, saj 

gre za metodo dela s slikovnim materialom. Gre za uporabo različnih medijev, 

informacije, ki jih ob tem pridobimo, pa so lahko slušne, tipne, vizualne in 

avdiovizualne. Sem sodi tudi delo z učbenikom (metoda dela s tekstom). Pri izbiri 

likovnih del upoštevamo nekaj pravil (Karlavaris in Berce Golob, 1991, str. 74): 

– načelo eksemplifikacije (osvetlitev, pojasnitev, argumentiranje danega 

problema ali naloge), 

– koordiniranost (nazornost, povezanost) dela z obravnavanimi 

likovnimi pojmi in/ali problemi, 

– ocena primernosti dela glede na starostno/razvojno stopnjo učencev 

(tema, likovna struktura, stil). 

Če želimo zagotoviti kakovostno uvajanje sodobnih likovnih praks, moramo 

učence natančno seznaniti z likovnimi deli. Likovna dela sodobnih umetnikov, ki 

jih prikazujemo in predstavljamo učencem, moramo natančno izbrati in pri tem 

upoštevati nekaj dodatnih kriterijev; navedli jih bomo v nadaljevanju. Vsi zapisani 

kriteriji sledijo načelu kakovosti v likovnopedagoški praksi. 

Kriteriji za izbor likovnih del (Zupančič, 2006, str. 33–35):  

– pomembnost avtorja in njegovega dela (delo je potrjeno s strani 

umetnostnozgodovinske vede), 

– tipičnost avtorja in njegovega dela (nazorno prikazan pristop k likovnemu 

izražanju, izrazitost na določenem področju), 

– nazornost del (jasna in razločna interpretacija dela), 

– vsebinska primernost del (glede na časovno razpoložljivost in na 

vsebinsko zahtevnost), 

– praktičnoizvedbena primernost del (izbira primerov za ustrezno materialno 

in prostorsko poustvarjanje obravnavanega problema. 

Poleg zgoraj naštetih kriterijev naj bo umetniško likovno delo tudi vizualno 

zanimivo (nenavaden material, zanimiva prostorska postavitev ipd.), prikazuje naj 

združevanje nezdružljivega (npr. avtomobil, narejen iz žice, ali krekerji kot talna 

obloga nekega prostora ipd.), uporaba predmetov na nevsakdanji način 

(vsakodnevni, uporabni predmeti, uporabljeni na drugačen način), zanimiva ideja 
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(kadar umetniško delo učence na prvi pogled ne pritegne, jih morda pritegne ideja 

ali obratno) (Zupančič, 2006, str. 33–35). Pri delu s sodobnimi likovnimi 

praksami uporabljamo video, fotografije in kataloge z razstav, ob tem pa 

upoštevamo tudi oblikovanje plakatov, s katerimi učenci zbirajo podatke, jih 

dokumentirajo in strnejo v neko novo obliko. 

Metoda demonstracije je pri urah likovne umetnosti skupaj z drugimi metodami 

zelo pomembna in hkrati najbolj uporabljena metoda, saj zahteva natančno 

vizualno in tipno zaznavanje (Duh, 2004; Tacol, 2003). Gre za prikazovanje 

tistega, kar je z besedami težko opisati, si predstavljati, doživeti. Najpogosteje 

demonstracijo v procesu učne ure uporabljamo za prikazovanje aktivnosti, 

prikazovanje načina, kako določen material uporabimo ali kako izvajamo likovno 

tehniko. Metodo demonstracije uporabljamo v vseh primerih, ko učenci 

neposredno opazujejo pojav ali predmet (Karlavaris, 1991). Pri demonstraciji 

upoštevamo načelo nazornosti (natančnosti). Ob tem poteka aktivno opazovanje, 

ki spodbuja interes učencev za delo, razvija sposobnosti in željo učencev za 

sprejemanje likovnih pojavov, z namenom, da bi jih razumeli in doživeli (Duh, 

2004). V primeru metode demonstriranja, ki je prav tako pomemben del pri 

obravnavanju sodobnih likovnih principov, so učenci aktivni udeleženci, saj ob 

pomoči učitelja preizkušajo nove načine izražanja. Ta metoda se velikokrat 

prepleta z eksperimentiranjem (Zupančič, 2006). 

Metoda praktičnega dela – likovno ustvarjanje predstavlja aktivnosti učencev, 

ob katerih prihajajo do novih spoznanj in odkritij. Je temeljna metoda pri pouku 

likovne umetnosti (Roca, 1981). Povezana je z izraznimi sredstvi, likovnim 

materialom in oblikovalnimi načeli. Temelji na čustvenem, miselnem in 

ustvarjalnem procesu. Uspešno likovno prakticiranje je odvisno od vseh 

predhodno uporabljenih metod in nazornosti predstavljenega. Učitelj učence ob 

delu še vedno spodbuja in usmerja, vendar ne omejuje njihove ustvarjalnosti 

(Tacol, 2003). Pri ustvarjanju učitelj ne vpliva na učenca s svojimi idejami 

(Zupančič, 2006). V delo učencev naj učitelji posežejo le v primeru, kadar 

potrebujejo tehnično pomoč ali ob upadu motivacije (Duh in Vrlič, 2003). 

»Metoda praktičnega dela je (tudi) temelj izkušenjskega učenja« (Tacol, 2003, str. 

102), zato je za uspešnost te metode treba skrbno oblikovati kriterije za delo in 

vrednotenje likovnih izdelkov. 
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Poleg likovnega ustvarjanja Duh (2004) omenja tudi metodo risanja in pisanja, 

ki se uporablja pri oblikovanju tabelske slike in zapisa kriterijev (v zvezek ali na 

zadnjo stran izdelka). Pri likovnem izražanju s temelji v sodobnih likovnih 

praksah lahko o metodi pisanja govorimo takrat, kadar učenci svojo idejo napišejo 

ali o svojem delu nekaj zapišejo. 

 

2.4.2 Specifične učne metode 

 

Specifične metode so vezane na določeno predmetno področje. Pri likovni 

umetnosti »temeljijo na likovnih posebnostih problemskega pouka likovne 

vzgoje« (Tacol, 2003, str. 102). Karlavaris (1991, str. 128) opredeljuje štiri 

značilnosti specifičnih metod: estetska komunikacija, ustvarjalni procesi, 

kompleksnost likovne vzgoje in individualnost umetniškega delovanja. S pomočjo 

specifičnih učnih metod učitelj razvija likovno senzibilnost učencev, jih usmerja k 

izvirnim rešitvam, spodbuja k samostojnemu likovnemu izražanju in spodbuja 

razvoj individualnih likovnih zmožnosti (Tacol, 2003). Preplet specifičnih metod 

s splošnimi metodami spodbuja aktivnost učitelja in učenca, ki skupaj 

sooblikujeta učni proces. Zupančič (2006) poudarja, da se specifične 

likovnovzgojne metode med seboj prepletajo in jih kot take pri delu v razredu tudi 

uporabljamo. Glede na etape učne ure so nekatere metode v določenem trenutku 

poudarjene bolj, v drugem druge in tako naprej. Pravi tudi, da so specifične 

metode močno povezane z vsebinami in načini dela. 

V nadaljevanju bomo predstavili nekatere specifične metode, ki so pri 

obravnavanju sodobne umetnosti še posebej izpostavljene. 

Metodo kompleksnosti in prepletanja v praksi uporabljamo, »ko pri učencih 

iščemo vedenja in informacije, ki jih imajo z drugih področij« (Zupančič, 2006, 

str. 39). Pri tem vključujemo vsebinske medpredmetne povezave s predmeti 

veljavnega predmetnika. S tem umetnino postavimo v širši kontekst (ne le 

likovnega) in učencem ponudimo možnost, da iščejo povezave iz vsakodnevnega 

življenja. Učitelj likovno delo umesti v določen čas ali shemo ali ga poveže z 

umetnikovo osebnostjo. Umetnino poveže z vsakdanjimi izkušnjami učencev, 

razloži povezovanje in soodvisnost pripovednih plasti umetnine in podobno (prav 

tam). 
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Metoda transponiranja in alternativ izhaja iz specifičnosti ustvarjalnih 

procesov. S to metodo učencem omogočamo, da se soočijo z nečim novim, 

spodbudi (sproži) se izvirnost, iščejo se alternativne rešitve. To metodo učitelj 

sproži že v uvodnem delu, ko predstavlja izbrane vsebine in umetniška dela, kaže 

se kot odziv učitelja na reakcije učencev na prikazana dela (Berce Golob, 1990). 

Učenci podajajo svoje poglede na umetniška dela in to uporabijo v svojem 

praktičnem delu. Zupančič (2006) pravi, da je ta metoda najprimernejša pri 

praktičnem likovnem delu, ki temelji na sodobnih pristopih, saj gre za drugačne, 

nove pristope praktičnega izražanja. 

Pri metodi osveščanja lastne senzibilnosti gre za individualno in ustvarjalno 

delo učencev. Ob tem pride do spontanih reakcij posameznika, njegovo 

doživljanje in likovnoustvarjalno delo se izrazi kot likovna izkušnja, ki jo prenese 

v naslednje situacije, v katerih jo ponovno izkoristi. S tem povečuje likovno 

občutljivost (Berce Golob, 1990). Karlavaris (1991) pa pravi, da je nastajanje 

likovnega dela sinteza »doživljajskih in zavestno-racionalnih komponent« (str. 

130), ki jih učenec uporabi pri nadaljnjem delu. Ta metoda je izrazita in se kaže 

kot posledica prejšnjih izkušenj. Z njo povezujemo spontano in zavestno 

odzivanje učencev na likovno delo in na lastno likovno ustvarjalnost (Zupančič, 

2006). 

Zupančič (2006) izpostavlja dve metodi estetske komunikacije in pravi, da sta še 

posebej pomembni pri uvajanju vsebin sodobne likovne umetnosti. Učenci si 

»širijo občutljivost za posamezne likovne komponente, oblikovne strukture in 

miselne eleboracije. Hkrati si bogatijo občutljivost za likovne elemente in njihove 

odnose ter večplastnost sporočil, spoznavajo različne strukture likovnega 

izražanja in pridobivajo likovna spoznanja in likovno občutljivost« (Duh, 2004, 

str. 59–60). Metoda estetske komunikacije vpliva na večanje senzibilnosti, zato 

naj učitelji to metodo uporabljajo skozi celoten proces likovne umetnosti (Herzog, 

2015). Pri tej metodi gre za postopnost od lažjega k težjemu. Z metodo širjenja 

in elaboriranja likovnih senzibilnosti učenci bogatijo svojo občutljivost za 

likovne elemente. Hkrati bogatijo in razvijajo odnose do večplastnosti sporočil in 

za različne strukture likovnega izražanja. Globlje doživljanje in poglobljeno 

razumevanje sporočil je odvisno od trajanja procesa. Pri tem je pomembno, da pri 

učencih likovna spoznanja razvijamo od lažjega k težjemu, kot tudi likovno 
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občutljivost (Berce Golob, 1990). Ob tej metodi učenci podajajo svojo 

interpretacijo in videnje umetnine, vendar na način, da učitelj ne vsiljuje svojega 

prepričanja. Učiteljeva interpretacija je enakovredna vsem drugim in le dopolni 

učenčev pogled na isto delo (Zupančič, 2006). Pri metodi estetskega kultiviranja 

pa je pomemben prenos emocionalnega in estetskega sporočila. Pri tem morajo 

učitelj in učenci upoštevati, da so v medsebojnem delovanju strpni. Upoštevati 

moramo, da se pri vseh vključenih ne pojavi vedno isti doživljaj, kot tudi ne ista 

estetska sodba. To lahko izkoristimo kot dodatno motivacijo in upoštevamo 

mnenja in stališča drugih (Berce Golob, 1990). S to metodo učence zavestno 

spodbujamo k različnemu razmišljanju o istem delu. Pomembno je, da učence s 

pravilnim vodenjem (vprašanji) pripravimo do tega, da ni pravilnih in napačnih 

odgovorov in da velja prav vsak. Sprejmemo vsako interpretacijo in pogovora ne 

zaključimo, dokler niso vsi učenci izrazili svojega pogleda na delo (Zupančič, 

2006). 

 

2.4.3 Vrednotenje del 

 

Učenci v uvodnem delu ure spoznavajo »določene likovne strukture, ki so 

sestavni del likovne naloge« (Duh, 2007, str. 82). V osrednjem delu učitelj učence 

spodbuja in usmerja k individualni in ustrezni uporabi likovnega jezika in likovne 

tehnike. Ob koncu ure, v zaključnem delu, učitelj skupaj z učenci vrednoti likovne 

izdelke po vnaprej zastavljenih merilih. Končno ugotavljanje doseženih ciljev 

imenujemo sumativno vrednotenje (prav tam). Duh (2004, str. 93) tudi pravi, da je 

vrednotenje »/.../ tudi posebno področje likovne vzgoje, ki spodbuja razvijanje 

percepcije, recepcije in likovne apreciacije ter podajanje likovno-estetskih sodb, 

ne nazadnje pa je likovno vrednotenje tudi princip likovne vzgoje, ki izhaja iz 

temeljnih izobraževalno-vzgojnih ciljev«. Likovno vrednotenje je namenjeno 

navajanju učencev na opazovanje (vizualno) umetniških del, na iskanje 

(prepoznavanje) likovnih pojmov, tehnik, vsebin, sporočil ter na opisovanje 

(govorno/besedno izražanje) videnega. Prav tako je namenjeno pogovoru o delih 

učencev. O njihovem delu se pogovarjamo pred in med ustvarjanjem ter po 

končanem ustvarjanju ter z vprašanji spodbujamo njihovo ustvarjalno 

razmišljanje. Merila za vrednotenje oblikujemo glede na zastavljeno likovno 
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nalogo (Karlavaris in Berce Golob, 1991). Merila, ki jih učitelj oblikuje skupaj z 

učenci, so uporabna za presojanje nivoja uspešnosti pri reševanju likovne naloge 

posameznega učenca. Merila temeljijo na zastavljenih splošnih in operativnih 

ciljih, zapisanih v pripravi učitelja. Biti morajo razumljiva, da glede na njih učenci 

zmorejo opredeliti svoje delo in napredek (Tacol, 2003). Likovno vrednotenje je 

uspešno, kadar intelektualno doživljanje spremlja tudi čustveno doživljanje 

likovnega fenomena, pod pogojem racionalno postavljenih kriterijev vrednotenja. 

Ali bo likovno vrednotenje uspešno, je v veliki meri odvisno od čustvenega 

doživljanja učencev, vse skupaj pa od pozitivnih odnosov med učiteljem in 

učenci. Na uspešnost sumativnega vrednotenja vpliva tudi dinamična menjava 

učnih metod, ki spodbuja učence k vizualizaciji kriterijev za vrednotenje (Duh, 

2007). Toda »učenci sposobnosti estetskega vrednotenja razvijajo postopno, s 

stalnim zavestnim opazovanjem lastnih likovnih izdelkov in likovnih del sošolcev, 

z aktivnim opazovanjem posameznih originalnih ali kvalitetno reproduciranih 

likovnih umetniških del in z usmerjenim opazovanjem estetskih komponent na 

uporabnih predmetih« (Duh, 2004, str. 77). 

Kriterije na osnovi učnega načrta oblikuje učitelj in jih zapiše v letnih delovnih 

načrtih učitelja. Toda ustaljene kriterije, vezane na likovni problem, tehniko in 

motiv, mora pri obravnavi vsebin sodobnih likovnih praks dopolniti. Treba je 

dodati specifične kriterije, ki so vezani na nekonvencionalno ustvarjanje. 

Zupančič (2006, str. 42–45) predlaga naslednje specifične kriterije: 

– uspešna povezava med sporočilom (idejo), uporabljenim izraznim 

načinom (tehniko) in korelacija z drugim področjem (npr. slovenščina, 

zgodovina, etika …), 

– likovno delo je več kot vsota ideje in upodobitve, 

– humor (če je prisoten), 

– spontano razvita ideja, 

– sposobnost začutiti idejo sodobnega likovnega dela (kognitivno 

razumevanje ali emotivno sprejemanje), 

– pri pouku spoznan način dela zaživi v življenjski situaciji, 

– sposobnost preseganja ustaljenih pristopov k likovnemu izražanju (novi 

načini likovnega izražanja), 

– pogum (iskren odnos učencev do obravnavane vsebine). 
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Ob delih sodobne umetnosti je zelo pomembno osebno mnenje učenca, zato je 

vloga učitelja – mentorja, da učenca pri vrednotenju usmerja z vprašanji, ki se 

nanašajo na učenca, njegov svet in njegove izkušnje (Charman, Rose in Wilson, 

2006; Kemperl, 2013b). Učence sprašujemo o reakcijah, občutkih, razmišljanjih, 

odnosih, vrednotah in podobno. 

 

2.4.4 Stik z avtentično umetnino 

 

V UN LV (2011) je zapisano, da »učitelj pri likovni vzgoji učence ves čas tudi 

kulturno vzgaja« (str. 21). Učitelji si to lahko razlagajo kot smiselno in dobro 

izbrano prikazovanje likovnih del, reprodukcij ali originalov, ob katerih učenci 

dela spoznavajo in vrednotijo. Učenci naj bi vsaj enkrat letno obiskali galerijo, 

muzej ali atelje, se pogovarjali z umetnikom in si ogledali prostorske postavitve v 

javnem prostoru (prav tam, 2011). Ob tem se sprašujemo, ali vsi učitelji resnično 

lahko nudijo učencem obisk galerije ali srečanje z umetnikom. Zato učitelji v 

šolah pri pouku likovne umetnosti uporabljajo reprodukcije. A raziskave kažejo, 

da je stanje z vidika rabe reprodukcij pri pouku likovne umetnosti zaskrbljujoče, 

saj učitelji reprodukcij ne vnašajo v likovnopedagoško prakso v zadovoljivi meri 

(Duh, Herzog in Batič, 2009). Reprodukcije umetniških del predstavljajo edino 

vizualno izkušnjo v razredu, kadar ni mogoče poseči po artefaktu. Zato je pri 

izboru reprodukcij še toliko bolj pomembno, da je reprodukcija kakovostna. M. 

Cox (2005) pravi, da moramo otroku nuditi čim več izkušenj z vizualnimi 

podobami, če želimo, da bo otrok nekoč zmožen razlikovati med naravo in njeno 

likovno metaforo. Pomembnost kakovosti reprodukcije tako še toliko bolj 

podkrepimo. Za konkretnejšo ponazoritev semiotične in duhovne vsebine 

likovnega dela pa je obisk galerij in muzejev izredno pomemben (Tavčar, 2009). 

Le tako lahko učenci in tudi odrasli doživijo in spoznajo avtentično umetnino 

(prav tam), ki ima na posameznika najintenzivnejši učinek. Srečanje z umetnino 

ni »ljubezen na prvi pogled«, pravi Bourdieu (Bračun Sova, 2013). Na osnovi 

truda, navade in vaj se poraja poglobljeno doživljanje umetnosti in ustvarjanje 

novih izkušenj, ki bogatijo naša življenja. Ob vsem tem spoznavajo dediščino 
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likovne umetnosti, objekte sodobne vizualne in likovne kulture, jo doživljajo in jo 

vrednotijo – izražajo stališča in mnenja (UN LV, 2011). 

Umetniško delo je večplastno, odprto in večpomensko. Proučujejo ga različne 

vede, od estetike in likovne teorije do umetnostne zgodovine in sociologije 

umetnosti (Tavčar, 2009). Zaradi zapletenosti nastajanja likovnega dela govorimo 

o plasteh umetniškega dela, med katerimi sta najpomembnejši vidna in duhovna 

plast (Berce Golob, 1993) oziroma tehnična in estetska (Duh, 2004). Ena izmed 

nalog likovnih pedagogov je, da učence izobražujejo z obiskovanjem razstavišč 

oziroma institucij, kjer so umetniška dela predstavljena (UN LV, 2011).  

Taka izkušnja po besedah Larchar (1991, v Bračun Sova in Strnad, 2013) 

predstavlja najmočnejšo učno situacijo, zlasti v komunikacijski vrednosti, 

možnosti vzpostavljanja dialoga med umetnino in gledalcem. Potreba po razlagi 

umetniškega dela je sicer nastala s pojavom »izmov«, saj so umetniška dela 

gledalcem postala nerazumljiva. Takrat sta se med umetnino in gledalca vrinila 

kritik in razlagalec (Tavčar, 2009). Ob tem pomislimo na večplastnost in 

zapletenost konceptualnih zasnov sodobnega likovnega dela in na vlogo kustosov, 

ki sodelujejo pri interpretaciji umetniškega dela. Interpretacija umetnine pa je 

odziv, v katerem se razvijajo, sooblikujejo in izoblikujejo določene sposobnosti 

oblikovanja lastnega mnenja skozi refleksijo, spraševanje in povezovanje z 

okoljem (Charman, Rose in Wilson, 2006). Da je interpretacija lahko razumljena 

tudi skozi združevanje analize in vrednotenja umetniškega dela, pa menita Arriaga 

in Aguirre (2013). Interpretacija je še posebej pomembna pri doživljanju sodobnih 

likovnih del. Le-ta razumemo težko ali pa jih sploh ne razumemo brez konteksta, 

zato so večkrat podvržena slabim ali celo odbijajočim prvim vtisom. Strnad 

(2009) pravi, da so prav ti prvi vtisi pomembni za nadaljnje doživljanje umetnine, 

ne glede na to, kakšni so. Ti vtisi namreč niso odvisni zgolj od dela, ki si ga 

ogledujemo, pač pa tudi od naših življenjskih izkušenj in izkušenj, ki jih imamo z 

umetnostjo. Hkrati na naše vtise vpliva tudi naše trenutno razpoloženje. 

Doživljanje sodobne umetnine se lahko začne z vprašanjem, »kaj na umetnini mi 

vzbuja takšen vtis ali občutek« (prav tam, str. 41). Zato se ob istem likovnem delu 

lahko srečamo s paleto občutkov, kajti vsakdo doživi delo na svojstven 

(subjektiven) način. Občutkov, ki jih mladi (in drugi) obiskovalci doživljajo ob 

umetninah, ne smemo zanemariti, saj je prvi občutek tisti pravi in ga je treba 
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spoštovati, spoštovati integriteto posameznika. Pomembno je, da gledalca 

umetnine občutki preplavijo in da jih znajo prepoznati, tudi če ob razlagi ali 

spoznanem kontekstu občutke spremenijo (Strnad, 2009). Groys (2002) v tem 

kontekstu pravi, da sodobna umetnost od gledalca zahteva tudi teoretično 

predznanje. Ob tem naj dodamo še, da je za gledalca pomembno spoznavanje, 

preučevanje, doživljanje in vrednotenje umetniških del, s čimer bodo skozi lastno 

doživljajsko izkušnjo (čustveno in praktično) lažje razumeli delovanje umetnikov 

in umetnosti (Callaway in Kear, 2000). 

Ob tem M. Kemperl (2013b) poudarja: »Obiskovanje muzejev, galerij in drugih 

javnih prostorov, kjer lahko doživljamo umetniška dela, je del angažiranega 

družbenega in socialnega delovanja, k čemur spodbuja državljanska vzgoja. /…/ 

Zato bi moralo biti navajanje na obiskovanje muzejev obvezni del že 

osnovnošolskega kurikula« (str. 134). 

 

2.4.5 Likovna apreciacija 

 

Pri likovnopedagoški praksi igra pomembno vlogo likovna apreciacija, saj je 

nujna za ustrezno doseganje afektivnih in kognitivnih ciljev. S terminom likovna 

apreciacija združujemo perceptivne in receptivne zmožnosti. Z njim se označuje 

kompleksnost pojavov pri opazovanju in sprejemanju likovnih del pri likovnem 

vrednotenju. Likovno vrednotenje torej ni le pasivno opazovanje, ampak živ 

proces, ki omogoča vzpostavljanje odnosa med umetnino in otrokom (Duh, 2004). 

Afektivni in kognitivni cilji pa se lahko realizirajo le preko opazovanja 

umetniškega dela; razdelimo ga lahko v štiri korake: 

1. aktivno opazovanje, 

2. sintetično opazovanje, 

3. analitična stopnja (razgovor na osnovi vprašanj o delu), 

4. ponovno sintetično opazovanje (sodba o likovnem delu) (Kraguljac in 

Karlavaris, 1970, v Duh in Zupančič, 2013). 

Učenci spoznavajo probleme likovne umetnosti ob razvijanju percepcije. Ob tem 

se usposabljajo videti umetniško delo, urijo se v opisovanju, razumevanju in se 

učijo v tem uživati. Podobni procesi se dogajajo ob likovnem ustvarjanju 

(Mollenhauer, 1996, v Duh, 2004). Likovna apreciacija pa je še izrazitejša, kadar 
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ob delu potekata razlaga in pogovor. Po Duhu in Zupančiču (2013) je pogovor o 

percepciji učencev in otrok neizogiben, če želimo razvijati sposobnosti apreciacije 

otrok. Opazovanje umetnine in dvosmerna komunikacija med učenci in učiteljem 

spodbudita učenje in usvajanje sposobnosti besednega opisovanja umetnine. Pri 

tem lahko opredelimo tri načine gledanja (Berger, 2008, v Duh in Zupančič, 

2013): 

1. čutno gledanje (likovno opazovanje), 

2. notranje gledanje (likovno razsojanje), 

3. gledanje kot rezultat (likovno vrednotenje). 

Likovna apreciacija se lahko prepleta v likovnopedagoški praksi tudi preko 

metode estetskega transferja (Duh in Zupančič, 2013). »Pri metodi estetskega 

transferja mora biti prezentacija umetniških del takšna, da opazovanje 

umetniškega dela pripelje do interakcije med opazovalcem (otrok, učenec) in 

umetniškim delom, pri čemer se čutni dražljaji navežejo neposredno na spomin, 

izkušnje, čustva in asociacije. Ker je interakcija osebna in je različna od otroka do 

otroka, je potrebno v skupini vzpostaviti primerne pogoje, v katerih bodo lahko 

učenci brez zadržkov izrazili svoja osebna mnenja. Ta so pri vsakem učencu 

zaradi njegove lastne perspektive in asociacij drugačna. Ob tem bo njihova 

perspektiva videnja stopnjevala doživetja tudi pri drugih učencih« (Duh in 

Zupančič, 2011, str. 49). Tudi metoda estetskega transferja sledi načelu kakovosti 

pri pouku likovne umetnosti. Učitelji morajo pri rabi reprodukcij zadostiti pogoju, 

da bodo le-te takšne, da bodo zaradi reproduciranja izgubile čim manj 

originalnosti (Duh in Zupančič, 2013). Da zadostimo omenjeni metodi, mora 

učitelj skrbeti, da se estetsko sporočilo umetniškega dela ob ustreznem 

didaktičnem pristopu pri učencu spremeni v estetsko izkušnjo. To lahko dosežemo 

(Duh in Zupančič, 2013, str. 75): 

– s percepcijo, ki pomeni zaznavanje likovnega dela in spodbujanje 

čustvovanja (reakcije), spodbujamo afektivnost, posameznika pelje od 

vizualnega doživljanja v vizualno mišljenje; 

– z recepcijo, ki pomeni zmožnost besednega opisovanja in 

ponotranjenja, prepletata se kognitivno in afektivno področje; 
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– z reakcijo, ki pri pouku likovne umetnosti pomeni likovnopraktično 

ustvarjalnost kot odziv na umetniško delo, je individualni odziv, 

psihomotorična komponenta. 

Tudi pri vnašanju del sodobne likovne umetnosti v likovnopedagoško prakso je 

pomembno, da gojimo likovno apreciacijo in učence z vprašanji vodimo do 

aktivnega opazovanja likovnih del. Duh in Zupančič (2013) navajata različne 

avtorje (Ishizaki, Wang in Parson, 2008; Barnes, 2002), ki predlagajo šest 

korakov za uspešno razvijanje likovne apreciacije in vprašanja, s katerimi moramo 

voditi pogovor o umetniških delih. 

Duh (2004, str. 49–50) razvija naslednje faze: 

– priprava, opazovanje (ustvarjanje pozitivne klime, učitelj ne govori o 

delu), 

– prvi vtis, asociacije (je pomembna in se lahko v nadaljnjih fazah 

spremeni), 

– opis (kaj vidiš), 

– analiza (ugotavljanje, kaj je umetnik naredil, da je prišel do tega 

učinka: ali lahko vpliva na prvi vtis, kako so stvari združene, kaj 

pritegne tvojo pozornost, kakšne kvalitete ima to umetniško delo), 

– interpretacija (učenčeve izkušnje in asociacije se v tej fazi soočijo z 

dejstvi o umetniškem delu: kaj je želel umetnik povedati, o čem delo 

govori, kaj delo pomeni, kaj sporoča), 

– informacije iz ozadja (poiskati čim več informacij), 

– poučno mnenje oziroma sodba, vrednotenje (skupek ugotovitev, s tem 

se zaključi pogovor o delu: kaj meniš o njem). 

Ob upoštevanju omenjenih faz mora učitelj biti pozoren na odzive učencev. Duh 

(2004, str. 47) loči tri načine odzivanja: 

– odziv na čustveni ravni (delo spodbudi čustven odziv), 

– odziv na asociativni ravni (asociacije, ki se opazovalcu likovnega dela 

porajajo), 

– odziv na intelektualni ravni (po analizi in interpretaciji). 

Ker je obravnava sodobnih likovnih praks pri pouku likovne umetnosti 

kompleksno polje, moramo slediti sodobnim didaktičnim smernicam. Med nje pa 

nedvomno spada tudi metoda estetskega transferja. Le-ta pripomore k uspešni 
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realizaciji likovne apreciacije, ker lahko tako učenci likovno delo spoznajo na 

ustvarjalen način, nanj reagirajo in ga ponotranjijo. Pri tem pa je pomembno, da 

učenci individualno predelajo estesko sporočilo in ga v izbrani likovni tehniki 

ustvarjalno realizirajo (Duh in Zupančič, 2013). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Učni načrt za likovno vzgojo (2011) sicer s splošnimi cilji vključuje spoznavanje 

nekaterih sodobnih pristopov likovnega ustvarjanja (fotografija, video, 

računalniška animacija), ne opredeljuje pa vsebin sodobne likovne umetnosti, ki 

so pri sodobnih likovnih praksah poudarjene bolj kot forma sama. Z akcijsko 

raziskavo smo želeli sistematično vpeljati vsebine sodobne likovne umetnosti v 

pouk, spodbuditi razumevanje le-teh pri učencih in poiskati možne medpredmetne 

povezave s predmetom državljanska in domovinska kultura ter etika, ob katerih bi 

bilo razumevanje sodobnih likovnih principov boljše. 

Problem raziskave je vezan na učiteljevo poznavanje sodobne umetnosti in na 

iskanje učinkovitih prijemov poučevanja. Zato smo v akcijski raziskavi 

oblikovali, preizkusili in razvili strategije, ki so vezane na: 

– spoznavanje, razumevanje in doživljanje likovnih problemov ob delih 

sodobne likovne umetnosti, 

– uporabo ustreznih metod in oblik dela,  

– uporabo sodobnih učnih sredstev in pripomočkov,  

– uporabo in izbiro različnih likovnih materialov, 

– iskanje motivov oziroma idejnih izhodišč za delo, 

– vključevanje avtentične umetnine, 

– medpredmetne povezave. 

Z uvajanjem sodobne likovne umetnosti in medpredmetnega povezovanja 

predmetov LUM in DDE smo želeli povečati razumevanje obojega. Hkrati smo 

želeli povečati motivacijo in zmožnost individualnega izražanja učencev skozi 

razmišljanje o določenem problemu s poudarkom na afektivnem področju. 
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3.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilj akcijske raziskave je izboljšati razumevanje in odnos učencev do sodobne 

likovne umetnosti. V akcijski raziskavi smo si zastavili raziskovalna vprašanja, ki 

smo jih oblikovali v sklope glede na faze raziskovanja: 

a) Sklop raziskovalnih vprašanj, vezan na inicialno (začetno) stanje 

– Kakšen je odnos učencev do sodobne umetnosti pred akcijsko raziskavo? 

(RV 1) 

– Kako učenci razumejo sporočilnost umetnin oziroma kako to povezujejo 

z vsakdanjim življenjem? (RV 2) 

b) Sklop raziskovalnih vprašanj, vezan na prvi akcijski korak 

– Kakšen je potek poučevanja in učenja ob izbiri primerov iz sodobnih 

likovnih praks? (RV 3) 

– Kakšen je potek poučevanja in učenja ob izbiri motiva oziroma vsebine 

glede na izbrani likovni pojem? (RV 4) 

c) Sklop raziskovalnih vprašanj, vezan na drugi akcijski korak 

– Kakšna je sprememba odnosa učencev ob predstavitvi avtentične 

umetnine oziroma predstavitvi avtorja/umetnika? (RV 5) 

d) Sklop raziskovalnih vprašanj, vezan na tretji akcijski korak 

– Kakšen je potek poučevanja in učenja na nivoju medpredmetnega 

povezovanja? (RV 6) 

– Kakšni so učinki poučevanja in učenja na nivoju medpredmetnega 

povezovanja? (RV 7) 

– Kakšen je napredek pri ustvarjalnosti učencev ob doživljanju del sodobne 

umetnosti glede na odziv učencev na vsakdanjost? (RV 8) 

– Ali bomo zaznali kakovostnejši likovni izdelek? (RV 9) 

– Ali bomo pri zadnjem koraku zaznali višjo likovno odzivnost pri 

reševanju likovnih nalog? (RV 10) 

– Ali bosta ustvarjalnost in aktivnost učencev pri reševanju problemov ob 

koncu raziskave večji kot na začetku? (RV 11) 

e) Sklop raziskovalnih vprašanj, vezan na finalno (končno) stanje 

– Kakšen je napredek pri učencih na nivoju razumevanja sodobnih likovnih 

praks? (RV 12) 
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– Ali bomo zaznali spremembe pri učencih na nivoju razumevanja 

sodobnih likovnih praks? (RV 13) 

– Ali bo senzibilnost pri doživljanju problemov, ki izhajajo iz sodobnih 

pristopov, večja kot na začetku? (RV 14) 

– Ali bo povečan individualni odnos učencev do vsebin sodobne 

umetnosti? (RV 15) 

 

V finalnem stanju pričakujemo: 

– razlike pri razumevanju sporočilnosti umetnin in posledično razumevanje 

problematike vsakdanjega življenja, 

– večjo senzibilnost pri doživljanju problemov, ki izhajajo iz sodobnih 

pristopov – poglobljeno razmišljanje učenca o vzrokih za nastanek in o 

sporočilu likovnega dela, 

– večjo ustvarjalnost učencev pri reševanju problemov, in sicer kot višjo 

motivacijo ob likovnih delih, večjo aktivnost, večjo ustvarjalnost glede 

idej in povečan individualni odnos do vsebin, 

– večjo likovno originalnost pri reševanju nalog, posledično pestrejši pouk, 

širino pridobljenih izkušenj ter skupinsko delo oziroma izrazito 

individualizacijo kot posledico te dejavnosti. 

 

Cilj raziskave je oblikovati in predlagati smernice za ciljno in ustreznejše 

načrtovanje ter izvajanje likovnih nalog, vezanih na vsebine sodobne likovne 

umetnosti, z možnostjo medpredmetnega povezovanja. Učitelje želimo spodbuditi 

k iskanju in prepoznavanju možnih načinov povezovanja medpredmetnih vsebin 

in posledično tudi k rabi sodobnih strategij poučevanja. 
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3.3 METODOLOGIJA 

 

3.3.1 Metodologija raziskovanja 

 

Izvedli smo akcijsko raziskavo (Vogrinc, Zuljan in Krek, 2007; Mažgon, 2008) z 

elementi tradicionalnega empirično-analitičnega raziskovanja. Uporabili smo 

kvalitativno metodologijo pedagoškega raziskovanja, in sicer kavzalno-

neeksperimentalno metodo (Sagadin, 1993; Mesec, 1998; Mason, 2002; Vogrinc, 

2008). S tem smo preverjali učinke vpeljanih poskusov in inovacij. 

 

3.3.2 Vzorec vključenih oseb 

 

V akcijsko raziskavo smo vključili učence sedmega in dveh osmih razredov 

osnovne šole na področju Zavoda za šolstvo območne enote Maribor ter njihove 

učiteljice. V vseh treh razredih sta se v šolskem letu, v katerem se je izvajala 

raziskava, vzporedno izvajala oba predmeta, ki sta bila vključena v raziskovalni 

problem. Pri raziskavi so sodelovale tri učiteljice (učiteljica za likovno umetnost 

in učiteljici za državljansko in domovinsko kulturo ter etiko). Učiteljice, ki so bile 

vključene v raziskavo, so imele željo po izboljšanju lastne pedagoške prakse pri 

medpredmetnem povezovanju. Hkrati sta učiteljici DDE izrazili zanimanje za 

doseganje skupnih ciljev predmetov LUM in DDE. Obe učiteljici sta bili notranje 

motivirani za izboljševanje lastne pedagoške prakse. V raziskavo je bila vključena 

tudi višja kustosinja (v nadaljevanju kustosinja), ki je odgovorna za pedagoški 

program v galeriji, v kateri smo izvedli drugi korak akcijske raziskave. 

V nadaljevanju bomo 7. razred imenovali skupina 7A, 8. a-razred skupina 8A in 

8. b-razred skupina 8B. Vključeni razredi so zelo različni. V skupini 7A je 25 

učencev, od tega 9 dečkov in 16 deklic, učenci so zelo živahni in karakterno zelo 

različni. V skupini 8A je 15 učencev, od tega 8 deklic in 7 dečkov. Razred je 

miren, le redki jasno izražajo svoja stališča. V skupini 8B je prav tako 15 učencev, 

od tega 9 deklic in 6 dečkov. Razred je živahen, učenci so splošno razgledani, 

zelo dobro izražajo svoja stališča (preglednica 1). 
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Preglednica 1: Struktura raziskovalnega vzorca 

Razred Število učencev 

7. a – 7A 25 

8. a – 8A 15 

8. b – 8B 15 

Skupaj učencev 55 

 

Vsi učenci so na začetku raziskave pokazali velik interes, ob začetku akcijskih 

korakov so bili motivirani za delo, motivacija je bila zelo izrazita tudi med 

njihovim ustvarjanjem. Tudi učiteljici DDE, ki sta se v raziskavo vključili pred 

tretjim akcijskim korakom, sta pokazali interes za sodelovanje, čeprav z malo 

zadržki, saj sodobne umetnosti ne poznata. Pred začetkom raziskave smo pridobili 

pisne izjave staršev (priloga 1), da se strinjajo z vključenostjo učencev v 

raziskavo. Prav tako smo pridobili pisno dovoljenje s strani vodstva šole (priloga 

2), na kateri se je raziskava opravljala. S svojim podpisom sta sodelovanje potrdili 

tudi učiteljici DDE (priloga 3) in kustosinja galerije (priloga 4). 

 

3.3.3 Načini zbiranja podatkov 

 

Pred izvedbo akcijskih korakov smo izvedli nestrukturiran intervju (Vogrinc, 

2008) in učencem v reševanje dali učni list. Tako smo dobili posnetek stanja 

(inicialno oz. začetno stanje), na osnovi katerega smo pripravili prvi akcijski 

korak in uvedli posamezne spremembe. Potek akcijske raziskave smo spremljali z 

neposrednim opazovanjem dogajanja v vseh treh razredih. Dogajanje smo snemali 

in fotografirali posamezne trenutke, ob predhodni seznanitvi in soglasju. Po koncu 

vsakega raziskovalnega koraka smo z učenci v obliki sproščenega pogovora 

ugotavljali njihovo videnje dogajanja in na osnovi ugotovitev oblikovali 

spremembe, ki smo jih uvajali pri naslednjem akcijskem koraku. Po koncu 

drugega koraka smo skupaj s kustosinjo galerije oblikovali skupne ugotovitve. Po 

koncu akcijske raziskave smo ponovno izvedli nestrukturiran intervju z učenci. 

Podatki in informacije, ki smo jih dobili, so bili osnova za učinkovito oblikovanje 

poročila za finalno oz. končno stanje. Akcijska raziskava je potekala med 

decembrom 2015 in marcem 2016. 
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3.3.4 Obdelava podatkov 

 

Nestrukturiran intervju z učenci pred začetkom raziskave smo beležili z zapisi in 

snemanjem. Podatke smo strnili s transkripcijo in poiskali ključna izhodišča za 

načrtovanje akcijskih korakov. Po izvedenem intervjuju so učenci izpolnjevali 

delovni list. Zasnovan je bil tako, da so opisovali podano slikovno gradivo. 

Njihove odgovore smo združevali v kode in jih teoretično oblikovali v pojme v 

obliki razlage in pojasnjevanja (Vogrinc, 2008). Ker nas je v raziskavi zanimala 

vsebina in ne način izražanja učencev, smo uporabili parafrazirano obliko zapisa. 

Odgovore in izjave učencev smo prepisali v skladu s pravopisom v knjižnem 

jeziku, a smo jih, kolikor je mogoče, približali izvirniku (prav tam). Analiza 

uvedenih sprememb pri akcijskih korakih je potekala tako, da smo po vsakem 

akcijskem koraku rekonstruirali potek dogajanja. Izhajali smo iz posnetkov, 

fotografij in zapiskov, ki so nastali ob neposrednem opazovanju. Pri tem smo bili 

pozorni na:  

– predhodno pripravo materiala, 

– motivacijo učencev v uvodnem delu, 

– učiteljevo razlago likovnih pojmov, 

– prikazovanje in interpretacijo reprodukcij, 

– učiteljevo sodelovanje z učenci pri njihovi interpretaciji opazovanih 

likovnih del, 

– demonstracijo uporabe materialov in pripomočkov, 

– oblikovanje učenčevih vsebinskih idej glede na razumevanje likovne 

naloge, 

– oblikovanje likovnega izdelka glede na izbrani/podani material, 

– oblikovanje likovnega izdelka glede na vsebinsko idejo. 

Po likovnoustvarjalnem delu smo ovrednotili nastale likovne izdelke glede na 

zastavljene kriterije likovne naloge: 

– izvirni zapis ideje, 

– zanimiva izbira in uporaba materiala ter tehnična dovršenost 

(motorična spretnost), 

– rešitev likovne naloge, 

– izvirna predstavitev in postavitev (umestitev) likovnega izdelka. 
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Po vsakem končanem akcijskem koraku smo izvedli sproščen pogovor z učenci. 

Na osnovi pogovora smo pridobili informacije, ki smo jih skupaj s komentarji 

učencev analizirali in iskali vzroke glede zanimivosti ali nezanimivosti ter 

uspešnega ali neuspešnega reševanja likovne naloge. Po izvedbi akcijskih korakov 

smo transkribirali vnovičen nestrukturiran intervju z učenci, analizirali zapis 

pogovora z učiteljicama DDE ter ugotavljali, ali smo odgovorili na raziskovalna 

vprašanja in zadostili pričakovanjem, ki smo jih navedli pri ciljih raziskave. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultate raziskave bomo predstavili v petih sklopih. V prvem bomo predstavili 

rezultate inicialnega stanja. V drugem, tretjem in četrtem sklopu bomo predstavili 

posamezne akcijske korake. Poglavje bomo zaključili z zadnjim, petim sklopom, 

v katerem bomo predstavili rezultate finalnega stanja. 

 

4.1 INICIALNO STANJE 

 

4.1.1 Izhodišče 

 

Inicialno stanje je bilo sestavljeno iz dveh sklopov. 

Prvi sklop je obsegal intervju z vprašanji odprtega tipa (priloga 5); zanimala so 

nas mnenja učencev o umetnosti nasploh, o likovni umetnosti in o sodobni 

umetnosti. Intervju je potekal sproščeno, z elementi razprave in pogovora. 

Preverjali smo odnos učencev do umetnosti, njihovo poznavanje likovne 

umetnosti in njihovo vedenje ter razmišljanje o delih sodobne likovne umetnosti. 

Na podlagi intervjuja smo se seznanili s pogledom učencev na sodobno likovno 

umetnost. 

V drugem sklopu smo učencem na delovnem listu (priloga 6) podali sedem 

likovnih del iz različnih zgodovinskih obdobij: 

– Michelangelo, David, 1501–1504 

– Rembrandt van Rijn, Anatomija dr. Tulpa, 1632 

– Pablo Picasso, Dekle pred ogledalom, 1932 

– Marcel Duchamp, Fontana, 1917 

– Duane Hanson, Gospa iz supermarketa, 1969 

– Christo in Janne Cloude, Oviti Reichstag, Berlin, 1975–1995 

– Richard Serra, Pomen časa, 2005 

Od učencev smo pričakovali kratek opis likovnih del, lastno interpretacijo in 

prepoznavanje likovnega materiala. Ob tem smo sledili kriteriju, da so vsa podana 

umetniška dela že bila ovrednotena s strani umetnostnozgodovinske discipline. 
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4.1.2 Analiza prvega sklopa (intervju) 

 

Z intervjujem smo pri učencih preverjali njihovo poznavanje in odnos do likovne 

umetnosti ter poznavanje in odnos do sodobne umetnosti (RV 1). Intervju smo v 

vseh skupinah izvedli frontalno in ga posneli: 

– 7A: 8. 1. 2016 (trajanje 00:29:52, od 9.26 do 9.56) 

– 8A: 8. 1. 2016 (trajanje 00:17:11, od 10.08 do 10.25) 

– 8B: 6. 1. 2016 (trajanje 00:20:25, od 11.03 do 11.23) 

Pridobljene podatke smo kvalitativno analizirali z oblikovanjem kod in kategorij. 

Določili smo tri sklope vprašanj. Analizo smo naredili na način, da smo združili 

odgovore in razmišljanja učencev vseh treh vključenih skupin (7A, 8A in 8B), saj 

se je izkazalo, da je bilo veliko izjav zelo podobnih. Nekatere izjave so se 

razlikovale, kar smo sproti zapisali. 

 

a) Odnos učencev do umetnosti in likovne umetnosti 

 

Preglednica 2: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov vseh vključenih skupin, vezanih na vprašanja o 

odnosu učencev do umetnosti in likovne umetnosti 

Kategorija  

Rang a) Pomen umetnosti in likovne umetnosti 

1 Izražanje misli, občutkov, počutja skozi umetnost 

2 Da nekaj naslikaš, ustvarjaš, kipariš 

3 Z njo se srečamo v vsakdanjem življenju, povezana je z vsem 

b) Odločitev človeka za umetnost 

1 Na ta način izraža misli in čustva 

2 Ga to veseli in osrečuje, je dober v tem 

3 Želi pritegniti pozornost 

c) Namen umetnosti – komu je nemenjena 

1 Vsem ljudem 

2 Tistim, ki jim je to všeč 

3 Umetnik to dela zase 

 

Interpretacija a) Pomen umetnosti in likovne umetnosti 

Učenci vseh treh skupin so na vprašanje, kaj jim pomeni umetnost in kaj likovna 

umetnost (preglednica 2), največkrat odgovorili, da umetnost pomeni izražanje 

umetnikovih misli, občutkov in počutja. Sledili so odgovori učencev, ki so 

umetnost povezovali z ustvarjanjem (slikanje, kiparjenje), in nato učencev, ki so 

umetnost povezovali z vsakdanjim življenjem (arhitektura, dizajn). 
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Kljub ranžirni vrsti kategorij se nam zdi pomembno izpostaviti še nekaj izjav 

učencev, katerih izjave so bile v manjšini. Torej, nekateri učenci so umetnost 

ovrednotili kot »da dobimo čut za estetiko, ga malo bolj razvijamo«, »v prostem 

času se s tem ukvarjaš in te veseli«, »da spoznamo, kako je od prazgodovine 

umetnost napredovala«. 

Kot smo omenili, smo nestrukturiran intervju z učenci izvedli v sproščenem 

pogovoru, zastavili smo jim tudi morebitna podvprašanja. Pri omenjenem 

vprašanju nas je tudi zanimalo, s čim vse učenci povezujejo umetnost. Učenci so 

umetnost razen z muzeji in galerijami povezali tudi s knjigami, ulico, poukom, 

internetom, revijami, literaturo, plesom, glasbo, gledališčem (učenka 7A: »stvari, 

ki so postavljene na odru, petje, ples, igro«). 

 

Interpretacija b) Odločitev človeka za umetnost 

Ob razmišljanju, zakaj se človek odloči, da se bo ukvarjal z umetnostjo 

(preglednica 2), so učenci največkrat navedli, da na ta način umetnik izraža svoje 

misli in čustva. To kategorijo podkrepimo še z izjavami učencev: »če je človek 

tih, se lahko skozi umetnost izrazi, pove svojo življenjsko zgodbo«, »da ostali 

vidijo, kaj on misli«. Sledijo odgovori, da umetnika ustvarjanje veseli: »zato, ker 

ima umetnost rad«, »ker jim je všeč to, kar delajo«, »ker je vsak na nekem 

področju dober«. Najmanj učencev je menilo, da umetnik želi pritegniti 

pozornost: »ker hoče biti slaven, viden, se hoče pokazati«, »rad bi pritegnil 

pozornost drugih ljudi in si izmislil kaj novega, da bi ostali videli, kaj vse lahko 

naredi«. 

Ob podanih interpretacijah se nam zdi zanimivo, da izpostavimo trditev učenca 

skupine 8B: »Zraven funkcionalnosti izdelek popestrijo z estetskim občutkom, zato 

mogoče zviša ceno«; ker je bila edina take vrste, je nismo kategorizirali. 

 

Interpretacija c) Namen umetnosti – komu je namenjena 

Da je umetniško delo namenjeno vsem ljudem, se je strinjala večina učencev 

(preglednica 2). Čeprav smo odgovore učencev vseh vključenih skupin združili v 

interpretaciji, se nam zdi vendarle pomembno, da izpostavimo odgovore skupine 

7A, saj so se najbolj razlikovali od drugih dveh skupin. Odgovori namreč 

odslikavajo pomemben faktor, in sicer raznolikost v opredelitvi namena umetnosti 
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v primerjavi z drugima skupinama. Naj omenimo le nekaj izjav: »tistim, ki jim je 

zanimivo, da pogledajo umetnino«, »si nekateri kupijo umetnino in jo razstavijo v 

stanovanju, ker jih na kaj spominja«, »lahko dobiš nove ideje«, »spoznavaš 

znamenitosti in raziskuješ drugačnost po svetu«. 

Sledijo odgovori učencev, ki so menili, da je umetnost namenjena le tistim, ki jim 

je to všeč. 

Najmanj učencev je menilo, da umetnik umetnine ustvarja zase. To kategorijo 

odgovorov podkrepimo z nekaterimi izjavami: učenke 8A »umetnik dela za sebe 

in za ljudi«, učenke 7A »za sebe, da bi izrazil svoja čustva, za ljudi pa, da vidijo, 

kaj on misli« in učenca 8A »tudi če ne bi imelo gledalcev, je delo lahko uspešno«. 

Vprašanje se je učencev močno dotaknilo ter sprožilo nadaljnja vprašanja in 

diskusijo. Ali ima umetniško delo vrednost, če je skrito v nekem prostoru? Učenci 

8B so ob tem razvili zanimiv dialog: 

Učenka 1: »Umetnost ne more živeti brez gledalcev.« 

Učenec 2: »Razen za tistega, ki umetnino naredi. Samo on (umetnik) ne 

preživi.« 

Učenka 1: »Umetnost ne bi bila zanimiva.« 

Učenec 3: »Iz ekonomskega pogleda je slabo, iz filozofskega pogleda pa je 

to dobro, ustvarjalcu veliko pomeni.« 

Učenka 4: »Umetnina ima čustveno vsebino.« 

Učenec 5: »Ker bi bilo drugače vse enako in bi bilo brezvezno.« 

Če zaključimo, vidimo, da so učenci bili komunikativni, vedoželjni in pripravljeni 

razpravljati. Podani odgovori (preglednica 2) odslikavajo pričakovan pogled 

učencev na obravnavano tematiko, saj so se s tovrstnimi vprašanji srečali prvič. 

Odgovori so zaradi tega bili iskreni in spontani, bili smo priča prijetni diskusiji ob 

koncu sklopa vprašanj. 

V nadaljevanju predstavljamo analizo odgovorov, vezanih na vprašanja o likovni 

umetnosti v šoli. 
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b) Likovna umetnost v šoli 

 

Preglednica 3: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov vseh vključenih skupin, vezanih na vprašanja o 

likovni umetnosti v šoli 

Kategorija  

Rang a) Zakaj se v šoli srečujemo z likovno umetnostjo 

1 Ker je to splošna izobrazba 

2 Če želi kdo študirati likovno umetnost, da se že prej kaj nauči 

3 Da lahko izrazimo svoje misli in se sprostimo 

b) Povezanost z drugimi predmeti 

1 Matematika 

2 Zgodovina 

3 Naravoslovje 

c) Kaj pri uri LUM najraje počneš 

1 Risanje 

2 Oblikovanje iz gline 

3 Grafiko 

d) Na kaj misliš, ko ustvarjaš 

1 Na to, kar delam 

2 Odvisno od tega, kaj delamo 

3 Na nič 

 

Interpretacija a) Zakaj se v šoli srečujemo z likovno umetnostjo 

Na vprašanje, zakaj se v šoli srečujemo z likovno umetnostjo (preglednica 3), so 

učenci najpogosteje odgovorili, da gre za splošno izobrazbo. Podkrepimo z izjavo 

učenke 8B »Če gre kdo v kakšen muzej, da vemo, koliko truda je bilo v to vloženo, 

zakaj, kaj si je umetnik mislil«, učenke 1 7A »da znamo ceniti umetnino, neko 

kulturo«, učenca 1 7A »da lahko prepoznamo slike«, učenke 8A »da smo bolj 

splošno razgledani«, učenca 2 7A »da razločimo, kaj je risba in slika«, učenke 2 

7A »ker se z njo srečujemo v vsakdanjem življenju«. Na drugo mesto po 

pogostosti odgovorov so učenci umestili dejstvo, da če kdo želi nadaljevati 

šolanje, se že v šoli nekaj nauči. Podkrepimo: »če želi kdo postati slikar«, »da 

lahko gremo v slikarsko šolo«, »če ima kdo izmed nas talent na likovnem 

področju, da ga razvijajo naprej«. Na zadnjem mestu so odgovori učencev, ki so 

navedli, da z likovno umetnostjo izražamo čustva. Podkrepimo: »Da bi sprostili 

svoje misli, kaj imamo v mislih, če bi risali en izdelek, da bi povedal, kaj misli.« 

Izven kategorij se nam zdi pomembno izpostaviti izjavo učenke skupine 7A »z 

likovno umetnostjo pridobimo neke spretnosti«, saj kaže na širši pogled podanega 

vprašanja in zrelost. 
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Interpretacija b) Povezanost z drugimi predmeti 

Ob vprašanju, ali lahko likovno umetnost povežemo z drugimi šolskimi – učnimi 

predmeti, so učenci najprej bili zadržani. Po razmisleku so najpogosteje 

izpostavili (preglednica 3) matematiko: »povezovanje z risanjem likov in črt, 

simetrija, grafična ponazoritev, Leonardo da Vinci si je pomagal z matematično 

vedo«. Sledijo odgovori, ki so se navezovali na zgodovino: »egipčanske piramide, 

tudi v zgodovini so že risali in slikali, ker umetniki tudi nekaj spoznavajo, so 

ustvarjali v zgodovini«, in najmanj na naravoslovje: »risanje celic, živali«.  

Poleg omenjenih rangov in kategorij se nam zdi zanimivo izpostaviti še odgovore 

učencev, ki so navedli tehniko »načrtovanje, natančnost, spretnost, načrti zgradb, 

skice kipov« in slovenščino »ilustracija, slike«. Učenci skupine 8B so razmišljali 

dalje: »mogoče ima umetnost z etiko to povezavo, ker ima tam vsak svoje mnenje, 

vsako mnenje je pravilno, tudi tukaj ima vsaka risba po svoje nekaj, lahko 

svobodno razmišljaš«. Ob naštevanju je učenka 8A sklenila: »Skoraj z vsakim 

predmetom bi lahko našel povezavo, tudi z geografijo ali športom.« 

 

Interpretacija c) Kaj pri LUM najraje počneš 

Učenci vseh treh skupin so o tem, kaj najraje počnejo pri uri likovne umetnosti 

(preglednica 3), najpogosteje izspostavili risanje. Sledili so odgovori, ki so se 

navezovali na oblikovanje gline, in na zadnjem mestu odgovori, ki so zajemali 

področje grafike. 

Likovni material je pri pouku likovne umetnosti močen motivacijski element. 

Zato nas podani odgovori v prvem delu niti ne presenečajo. Šele ob izjavi učenke 

iz skupine 8B »kadar rišemo (ustvarjamo) svoje teme, motive« so učenci začeli 

razmišljati širše. Učence pa smo ob tem spodbudili še s podvprašanjem, ali je ob 

likovnem ustvarjanju res pomemben zgolj likovni material. Nato je nekaj učencev 

odgovorilo, da ne: »moje ideje izhajajo iz inspiracije«, »iz vsakdanjega življenja«, 

»važna je zamisel«, »tehnika oziroma način, kako se bomo lotili dela«, »spretnost 

in urjenje«, »pomembna je domišljija«. 

 

Interpretacija d) Na kaj misliš, ko ustvarjaš  

Učenci so najpogosteje izpostavili, da med ustvarjanjem mislijo na to, kar delajo 

(preglednica 3). Skupina učencev, katerih odgovore smo uvrstili na drugo mesto, 
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je menila, da je njihovo razmišljanje med ustvarjanjem odvisno od tega, kaj 

delajo. Podkrepimo: »včasih sproti delaš in sproti razvijaš ideje, včasih pa že 

vnaprej veš, kaj boš delal«, »včasih si sproti izmišljuješ in kar nastane, nastane 

spontano«, »če delaš po domišljiji, samo delaš, prepustiš se roki, ne misliš na nič, 

izražaš sam sebe«, »pritegne nas tudi motiv«, »pomembna sta motiv in tehnika, 

saj če rišeš žival, je pomembna tudi tehnika, lažje jo narišeš s svinčnikom, kot jo 

naslikaš s kolažem«. Na zadnjem mestu je skupina učencev, katerih izjave so se 

navezovale na misel, da med ustvarjanjem ne mislijo na nič. To izjavo učencev 

lahko povežemo z modernistično ideologijo, kar je v nasprotju z idejnimi koncepti 

sodobne umetnosti. Hkrati je izjava zanimiva za raziskavo, saj predstavlja 

izhodišče za načrtovanje prvega akcijskega koraka in uvedbo spremembe v delo. 

V intervjuju smo želeli pridobiti tudi mnenja učencev o sodobni umetnosti oz. 

predvsem poznavanju tega področja. V nadaljevanju predstavljamo sklop 

kategorij odgovorov na vprašanja, ki se navezujejo na sodobno umetnost. 

 

c) Sodobna umetnost 

 

Preglednica 4: Ranžirna vrsta kategorij nekaterih odgovorov, vezanih na vprašanja o sodobni 

umetnosti 

 Kategorija 

Rang a) Opis pojma sodobna umetnost 

1 Nekaj novega, kar je v tem času aktualno, moderno 

2 Nenavadne, drugačne stvari 

3 Vse je lahko umetnost 
  

 b) Kje srečamo sodobno umetnost 

1 V muzejih in galerijah 

2 Na ulicah 

3 Na internetu 
  

 c) Kako se razlikuje sodobna umetnost od historične 

1 Umetniki si pomagajo z računalniki 

2 Uporabljajo drugačne, zanimivejše materiale 

3 Delajo bolj izvirne, nore stvari 

 

Interpretacija a) Opis pojma sodobna umetnost  

Ob pojmu sodobna umetnost izpostavljamo učence, ki so najpogosteje navedli 

(preglednica 4), da je to nekaj novega, nekaj, kar je aktualno v tem času in 

moderno. Sledijo odgovori skupine učencev, ki so menili, da je sodobna umetnost 
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nenavadna in drugačna. Na tretjem mestu po pogostosti pa najdemo odgovore, da 

je sodobna umetnost danes lahko prav vse. 

Dodajmo še nekaj zanimivih izjav, ki se niso uvrstile v ranžirno vrsto, so pa kljub 

temu zanimive in sporočilne. Nekateri učenci so pomislili še na arhitekturo in 

moderne hiše ali »to je ulična umetnost, so nenavadne, čudne stvari, ker se ljudje 

skozi njih lažje izražajo, je tisto, kar jim najprej pade na pamet«, »sodobna 

umetnost je, če je nekaj fino narejeno, včasih je bilo vse kičasto«. Zanimivo je, da 

je učenec iz skupine 8B sodobno umetnost opisal: »Sodobna umetnost je tip 

umetnosti, ki nastaja zdaj. Pomeni drugačen občutek za estetiko, prej včasih je 

bilo vse bolj matematično korektno, bilo je lepo za videti, danes je bolj razmetano. 

Je bolj popularno, stare umetnosti pa se tudi vračajo v današnji čas.« 

Ob zaključku moramo izpostaviti zanimivost, da je bil pojem »sodobnost« 

učencem 7A nepoznan oz. ga v likovni umetnosti niso znali časovno umestiti. To 

spoznanje je terjalo od raziskovalke pojasnilo. Kar pa je v nadaljevanju 

spodbudilo učenca, ki je razmišljal takole: »sodobna umetnost nastane, ko se 

nekaj zgodi«. 

 

Interpretacija b) Kje srečamo sodobno umetnost 

Učenci so največkrat navedli (preglednica 4), da v galerijah in muzejih, nato pa, 

da sodobni umetniki razstavljajo na ulici. Podkrepimo: »ker je danes to 

moderno«, »ker tega še ni bilo prej«, »da lahko vsi to vidijo«. Na zadnjem mestu 

je skupina učencev presenetljivo izpostavila internet, ki so ga povezali z novejšimi 

tehnološkimi dosežki. 

Zaradi redkosti naslednjih odgovorov nismo mogli rangirati, se nam pa zdijo 

zanimivi in bi jih želeli izpostaviti. Ti odgovori so bili »na nenavadnih mestih«, 

»na javnih mestih, na primer v trgovskem centru«, »umetnik nas spodbudi k 

razmišljanju, ker ne vemo, na kaj je mislil on, ko je naredil umetnino«. 

Zadnja izjava je pri raziskovalki spodbudila podvprašanje, ali so se že srečali s 

sodobnim umetnikom, likovnim delom ali ga kjer koli videli. Zanimivo je, da so 

učenci skupine 7A izpostavili opazovanje reprodukcij pri urah likovne umetnosti 

in »moderne hiše« v okolju. Navedli niso nobenega sodobnega likovnega 

umetnika, medtem ko so se učenci skupine 8A spomnili, da so v enem izmed 

preteklih let obiskali galerijo, kjer so bile razstavljene »nenavadne umetnine«. Ob 
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tem so se spomnili umetniškega dela, »sestavljenega iz led lučk«, »iz besed 

sestavljene glave« in »ko smo pogledali skozi okno galerije, smo na city centru 

videli bazen« (opomba avtorice: Matej Andraž Vogrinčič, Bazen (po Hockneyu), 

2012, razstava 100 let slovenske umetnosti, UGM). Tudi v skupini 8B učenci niso 

poznali nobenega sodobnega umetnika, le en učenec se je spomnil »fižola, 

postavljenega nekje v New Yorku ali Chicagu« (opomba avtorice: Anish Kapoor). 

 

Interpretacija c) Kako se razlikuje sodobna umetnost od historične 

Učenci so ob vprašanju, v čem se sodobna umetnost razlikuje od historične, 

najpogosteje navedli delo z računalnikom. Sledijo odgovori učencev, ki so 

izpostavili drugačne, zanimivejše materiale: »umetnine so bolj izvirne, ker 

umetniki dosti bolj uporabljajo domišljijo in delajo nore stvari«. Kot drugačne 

materiale so učenci navajali »odpadne stvari«, »prej niso poznali grafitov«. 

Najmanj učencev pa je menilo, da imajo umetniki drugačne, izvirnejše ideje: 

»umetniki razmišljajo širše, ni nobenega, ki bi imel edini prav, vse je prav« 

(preglednica 4). 

Naj izpostavimo še nekaj zanimivih izjav, ki jih zaradi redkosti ne moremo 

rangirati: »umetniki izboljšajo to, kar se je zgodilo v preteklosti«, »včasih so imeli 

neko temo, zdaj pa umetnik po platnu potegne s čopičem in reče, da nekaj 

predstavlja«, »umetnik takrat ne razmišlja nič, mogoče le o kakih čustvih«, 

»razmišljajo o tem, kako bodo zaslužili s tem«, »umetnik naredi tri barve na sliki 

in se slika proda za velike denarje«, »umetniki so odštekani, niso z realnostjo v 

stiku«, »tudi motivi se razlikujejo, motiva sploh ne opazimo«, »ljudje so pridobili 

več izkušenj in bolje vedo, kako se to dela«, »nekateri umetniki so čudni, ker ne 

vemo, za kaj gre«. 

Kljub naštetemu pa so učencem bili nepoznani sodobni likovni materiali, s 

katerimi sodobni umetniki ustvarjajo. Navajali so materiale, s katerimi so imeli 

likovno izkušnjo v šoli (siporeks, kovina, aranžerska goba, papirnati tulci, odpadni 

material). 

Učenci skupine 8B so ob koncu razvili pogovor o tem, kako postati znan umetnik: 

»moraš razstavljati, da te opazijo in si potem mislijo, da ti uspeva, zato govorijo o 

tebi« ali »narediš nekaj drugačnega«. Ob tem je nek učenec razmišljal: »Da bi 

bila ideja drugačna, je težko. Veliko stvari je že narejenih.« 
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Iz danih rezultatov analize intervjuja lahko sklenemo, da učenci ob tematiki 

sodobne umetnosti izražajo zadržana stališča in mnenja, kar odraža njihovo 

nepoznavanje in nesigurnost v diskusijah o nepoznani tematiki, sodobni 

umetnosti. Prepoznamo pa lahko vedoželjnost, radovednost in zanimanje, da se o 

tematiki poglobljeno seznanijo. To dokazujejo tudi nekatere izjave učencev: 

»želeli bi se bolj seznaniti s sodobnimi umetniki« in »bolj nas zanima sodobna 

umetnost kot stari umetniki«. 

 

4.1.3 Analiza drugega sklopa (delovni list) 

 

Delovni list so reševali vsi učenci skupin 7A, 8A in 8B. S pomočjo delovnega 

lista smo od učencev želeli pridobiti informacije o tem, kako razumejo vsebino in 

sporočilnost umetnin oziroma kako le-to povezujejo z vsakdanjim življenjem (RV 

2). Učenci so delovni list reševali samostojno in neposredno po izvedenem 

intervjuju: 

– 7A: 8. 1. 2016 (trajanje od 10.06 do 10.27; 21 minut) 

– 8A: 8. 1. 2016 (trajanje od 10.32 do 10.55; 23 minut) 

– 8B: 6. 1. 2016 (trajanje od 11.27 do 11.49; 22 minut) 

 

a) Analiza interpretacije prvega prikazanega umetniškega dela: 

Michelangelo, David 

 

Slika 1: Michelangelo, David, 1501–1504 
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Preglednica 5: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavnosti vsebine prvega primera 

(slika 1) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Kip golega človeka, telo človeka 18 2 3 23 41,8 

2 David 0 10 8 18 32,7 

3 Kip 5 3 2 10 18,2 

4 Drugo 2 0 2 4 7,3 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Če pogledamo rezultate (preglednica 5), vidimo, da so učenci skupine 7A v večini 

vsebinsko interpretirali na način, da gre za kip golega človeka. Manj je bilo 

učencev, ki so navedli, da gre zgolj za kip. Zanimiva je bila izjava učenca, da gre 

za človeka z olimpijskih iger oziroma neko pomembno osebo. Več kot polovica 

učencev skupine 8A in 8B je navedla, da gre za kip Davida, medtem ko so drugi 

zapisali, da gre zgolj za kip, le redki so omenili goloto. Dva učenca sta navedla, 

da gre za avtorja Michelangela, od tega je en učenec natančneje opredelil, da gre 

za kip, narejen v renesansi, in da je poudarek na zgradbi telesa. 

Iz navedenega lahko zapišemo, da je podano umetniško delo bolj poznano 

učencem višjih razredov, kar smo tudi pričakovali. 

Nadalje sta nas zanimala razumevanje in interpretacija sporočilnosti 

Michelangelovega kipa Davida. Odgovore učencev predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Preglednica 6: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede razumevanja in interpretacije 

sporočilnosti prvega primera (slika 1) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 
Izgled, zgradba golega telesa, podoba 

človeka, oblika človeka 
11 6 5 22 40 

2 Ponos, znamenje moči, junak 2 2 5 9 16,4 

3 
Da se ne smemo sramovati golega 

telesa, da smo goli lepi 
5 2 1 8 14,5 

4 Drugo 7 5 4 16 29,1 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Če pogledamo frekvenčno distribucijo odgovorov vseh treh skupin (preglednica 

6), vidimo, da v vseh treh skupinah prevladuje interpretacija na način, da kip 

sporoča informacijo o tem, kako izgleda golo človeško telo. Nekateri učenci so 

navedli, da smo ljudje lepi tudi brez oblačil in da se ni treba sramovati svojega 

telesa. Zanimiva je bila interpretacija učenca, da delo sporoča »nek boj proti temu, 

da se istospolni ne bi mogli družiti«. Razlog za takšno interpretacijo lahko morda 

iščemo v vplivu nedavnega referenduma o pravicah istospolnih partnerjev. Da se 
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nam svojega telesa ni treba sramovati, je navedlo le nekaj učencev skupin 8A in 

8B. Učenci so sporočilo dela v večini razumeli kot prikaz zunanjosti, zgradbe in 

oblike človeškega telesa v smislu raziskovanja, kot tudi, da sporoča ponos, 

znamenje moči in junaka, ki nas bo rešil. Globlje je razmišljal učenec, ki je 

navedel, da nas delo opominja na to, »kakšni smo ljudje in kako se včasih 

zamislimo«, drugi učenec pa je v kipu prepoznal sporočilnost »zvestobe«. 

Zanimalo nas je, ali bodo učenci na podlagi slikovne informacije prepoznali 

material, iz katerega je kip izdelan. Analizo odgovorov prikazujemo v 

nadaljevanju (preglednica 7). 

 

Preglednica 7: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavnosti materiala prvega primera 

(slika 1) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Kamen 17 8 12 37 67,3 

2 Mavec 3 3 1 7 12,7 

3 Glina 5 0 1 6 10 

4 Drugo 1 4 1 6 10 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Iz odgovorov učencev (preglednica 7) vidimo, da so učenci vseh treh skupin 

ustrezno interpretirali material na dani reprodukciji, ko so zapisali, da je kip 

ustvarjen iz kamna. Nekaj učencev (sicer v manjšem delu) v vseh treh skupinah je 

zapisalo še, da je uporabljen mavec oz. glina. 

Odgovori učencev v manjšem delu so posledica njihovih praktičnih izkušenj pri 

pouku likovne umetnosti. Ker se pri pouku LUM največkrat srečajo z mavcem in 

glino, so to izkušnjo povezali z interpretacijo materiala na dani reprodukciji. 

Morda jih je ta izkušnja v podajanju odgovorov nekoliko zavedla. 

Ob zapisanem lahko sklenemo, da imajo učenci skupin 8A in 8B več teoretičnega 

znanja, na osnovi katerega so uspešneje prepoznali in imenovali motiv kipa. 

Učenci sporočilnosti kipa niso prepoznali, saj je za dojemanje sporočilnosti 

umetnine potrebno še večje poznavanje konteksta, v katerem je umetnina nastala. 
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b) Analiza interpretacije drugega prikazanega umetniškega dela: Rembrandt, 

Anatomija dr. Tulpa 

 

Slika 2: Rembrandt van Rijn, Anatomija dr. Tulpa, 1632 

 

Naslednje umetniško delo, ki smo ga podali učencem, je delo Rembrandta van 

Rijna, Anatomija dr. Tulpa. Zanimalo nas je, ali učenci prepoznajo upodobljeno 

vsebino. Odgovore na postavljeno vprašanje predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Preglednica 8: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavnosti vsebine drugega primera 

(slika 2) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Raziskovanje človekovega telesa 7 12 7 26 47,2 

2 Zdravnik, kirurg, operacija 6 1 1 8 14,5 

3 Obdukcija 0 0 4 4 7,3 

4 Žrtvovanje, čaščenje 3 0 0 3 5,5 

5 Drugo 9 2 3 14 25,5 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Če pogledamo odgovore učencev vseh treh skupin (preglednica 8), vidimo, da so 

učenci v vseh treh skupinah vsebino najpogosteje opredelili kot prikaz 

človekovega telesa. Vsebino dela so si učenci razlagali na zelo različne načine. 

Navedli so »moško druščino«, ki opazuje operacijo, »generacijo«, »osem moških z 

drugim moškim« ipd. V nasprotju s skupino 7A so učenci skupin 8A in 8B 

največkrat navedli, da gre za raziskovanje človeškega telesa, »da bi videli, kakšne 

organe ima človek«. Poleg operacije so le učenci skupine 8B večkrat omenili 

obdukcijo in poudarili, da je človek mrtev. Večina je omenila obdukcijo za namen 

raziskovanja človeškega telesa (organov), dva učenca pa sta uporabila izraz 

»anatomija«. Podobno kot pri prejšnjem umetniškem delu se je tudi pri tem 
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izkazalo, da učenci višjih razredov bolje poznajo vsebino omenjenega 

umetniškega dela. 

V nadaljevanju predstavljamo analizo odgovorov na vprašanje glede razumevanja 

in interpretacije sporočilnosti.  

 
Preglednica 9: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede razumevanja in interpretacije 

sporočilnosti drugega primera (slika 2) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Raziskovanje, obduciranje človeškega telesa 

nekoč 
6 8 3 17 30,9 

2 Razvoj, znanost, napredek medicine 5 6 6 17 30,9 

3 Pogreb človeka, da je nekdo umrl 5 0 3 8 14,5 

4 Drugo 9 1 3 12 21,7 

Skupaj učencev 
25 15 15 55 100 

 

Učenci so interpretacijo sporočilnosti (preglednica 9) tesno povezali z vsebino, saj 

so se pojavili zelo podobni odgovori. V skupini 7A se je pojavila množica zelo 

različnih interpretacij: »da so operirali na živo«, »da je v zdravstvu veliko ljudi« 

in »da včasih niso imeli take pomoči kot danes«. Učenci skupine 8A so sliko 

interpretirali skozi vsebino raziskovanja človeškega telesa, omenjali so operacijo 

in obdukcijo, veliko učencev je navedlo, da reprodukcija prikazuje razvoj 

znanosti. Največ učencev skupine 8B je navedlo, da gre za raziskovalne namene 

in pomeni napredek medicine. Zanimiva je bila interpretacija učenca, da gre za 

»umirjenost«, drugi učenec je zapisal, da gre za »žalost in zmedenost«, tretji pa, 

da gre za »javne obdukcije«. Iz rezultatov lahko sklenemo, da so učenci vsebino 

podane reprodukcije močno povezovali s prepoznanim motivom. 

Nadalje predstavljamo rezultate interpretacije prepoznanega materiala. 

  

Preglednica 10: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavnosti materiala drugega 

primera (slika 2) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Slikanje s tempera barvami 10 8 7 25 45,4 

2 Slikanje z oljnimi barvami 1 2 6 9 16,4 

3 Slikanje (barve, čopiči) 5 3 2 10 18,2 

4 Risanje 3 0 0 3 5,5 

5 Drugo 6 2 0 8 14,5 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 
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Večina učencev v vseh treh skupinah je prepoznala, da gre za slikanje 

(preglednica 10). Skoraj polovica učencev vseh skupin je navedla, da je slika 

naslikana s tempera barvami. Da je slika naslikana z oljnimi barvami, je v skupini 

7A navedel le en učenec in nekaj več učencev v skupinah 8A in 8B. Sklepamo 

lahko, da so učenci pri prepoznavanju materiala ponovno izhajali iz lastne 

izkušnje. 

Če sklenemo, vidimo, da je analiza zapisov učencev pokazala, da so učenci 

prepoznali vsebino in delno ugotovili sporočilnost slike. V skupini 8B je bil 

učenec, ki se je natančno izražal glede vsebine slike, predvidevamo lahko, da je 

sliko poznal. 

 

c) Analiza interpretacije tretjega prikazanega umetniškega dela: Pablo 

Picasso, Dekle pred ogledalom 

 

Slika 3: Pablo Picasso, Dekle pred ogledalom, 1932 

 

Učenci so nadalje opazovali reprodukcijo Picassove slike, Dekle pred ogledalom 

(slika 3). Kot pri prejšnjih dveh reprodukcijah so nas zanimali prepoznavnost 

vsebine, prepoznavanje in interpretacija sporočilnosti ter prepoznavanje materiala. 

Odgovore na ta vprašanja predstavljamo v nadaljevanju. 
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Preglednica 11: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavnosti vsebine tretjega primera 

(slika 3) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Dve ženski (punci, prijateljici) 13 3 6 22 40 

2 Nosečnica, mama in dojenček, ženska in otrok 5 5 7 17 30,9 

3 Ljubezen med dvema osebama, prijateljstvo 

(ženskama) 
2 4 1 7 12,7 

4 Drugo 5 3 1 9 16,4 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Iz preglednice 11 je razvidno, da so učenci vseh treh skupin na reprodukciji 

največkrat prepoznali dve ženski in jih razumeli kot prijateljici. Na drugem mestu 

so učenci na reprodukciji prepoznali nosečnico oziroma mamo z otrokom. 

Najmanj učencev je navedlo ljubezen med dvema človekoma. Zanimiva izjava 

učenca je bila, da slika predstavlja »dva obraza, sestavljena iz likov«, dva učenca 

sta omenila »dva večbarvna človeka, ki sta različna drug od drugega«. Le en 

učenec iz skupine 8A je omenil, da slika predstavlja »žensko, ki se gleda v 

ogledalo, na eni strani je prikazana, kakšna je, in na drugi, kako se vidi«. 

Nadalje sta nas zanimali prepoznavanje in interpretacija sporočilnosti. Odgovore 

učencev vseh treh skupin predstavljamo v preglednici 12. 

 

Preglednica 12: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede razumevanja in interpretacije 

sporočilnosti tretjega primera (slika 3) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Da nismo vsi enaki, različnost, 

drugačnost 
5 6 2 13 23,6 

2 Ljubezen 5 1 5 11 20 

3 Prijateljstvo, ljubezen med prijatelji 5 1 3 8 14,5 

4 Materinska ljubezen 3 1 4 8 14,5 

5 Drugo 7 6 1 14 25,4 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Iz preglednice 12 lahko razberemo, da so odgovori učencev prve skupine (7A) po 

kategorijah dokaj enako porazdeljeni, v prvih treh rangih je enako število 

odgovorov. V skupini 8A prevladujejo odgovori, da nismo vsi enaki, različnost, 

drugačnost. V zadnji skupini (8B) pa je dano reprodukcijo največ učencev 

interpretiralo s pojmom ljubezen. Navajamo nekaj različnih interpretacij, ki so jih 

zapisali učenci: »sporoča, da si moramo med seboj pomagati«, »da pri 

prijateljstvu ni pomembna vera, spol, rasa ...«, »cerkvena okna včasih«, 

»umetnost, kako lahko naredimo neko podobo«, »objem« ... Nekaj učencev je 

omenilo »odsev v ogledalu«.  



Katja Kozjek Varl: Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti 

86 

 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore učencev glede prepoznavanja materiala 

izbrane reprodukcije. 

 

Preglednica 13: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavnosti materiala tretjega 

primera (slika 3) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Tempera barve 12 9 3 24 43,6 

2 Slikanje (barve) 5 3 4 12 21,8 

3 Steklo 2 1 3 6 10,9 

4 Vodene barve 3 0 1 4 7,3 

5 Drugo 3 2 4 9 16,4 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Učenci so tudi pri tej reprodukciji največkrat navedli uporabo tempera barv 

(preglednica 13). Sledijo odgovori skupine učencev, ki je navedla zgolj slikanje, 

zanimivo pa je, da je nekaj učencev kot material prepoznalo steklo. Učenci so 

navedli tudi vodene barve, kolaž, voščenke in oljne barve. Ob videni reprodukciji 

so morda dobili asociacijo na vitraže, da so izmed predstavljenih odgovorov 

podali tudi steklo. Raznolikost podanih odgovorov lahko ponovno razumemo kot 

odraz lastnih izkušenj učencev. 

 

d) Analiza interpretacije četrtega prikazanega umetniškega dela: Richard 

Serra, Pomen časa 

 

Slika 4: Richard Serra, Pomen časa, 2005 

 

Naslednje predstavljeno delo je bilo delo sodobnega kiparja Richarda Serre. 
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Preglednica 14: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavnosti vsebine četrtega primera 

(slika 4) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Labirint 7 2 3 12 21,8 

2 Oblike, različne oblike 6 1 4 11 20 

3 Muzej, galerija, razstava  3 5 3 11 20 

4 Drugo 9 7 5 21 38,2 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Prepoznavanje vsebine je učencem delalo kar velike težave. Kot lahko razberemo 

iz preglednice 14, se je pojavilo nekaj podobnih odgovorov, sicer pa so učenci 

prepoznali različne motive oziroma vsebine. Poleg kategoriziranih odgovorov so 

učenci zapisali, da delo predstavlja »cesto z ovirami«, »zavite stene«, »vesolje«, 

»občutje človeka«, »moderno stavbo«, »smučišče« ipd. Zanimiv je bil odgovor 

učenca, ki je trdil, da »gre za sliko, ki je razstavljena v galeriji«. Učenec je 

fotografijo prepoznal kot reprodukcijo slike. 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore učencev na vprašanje glede razumevanja 

in interpretacije sporočilnosti. 

 

Preglednica 15: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede razumevanja in interpretacije četrtega 

primera (slika 4) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Raznolikost oblik, materialov 7 4 1 12 21,8 

2 
Da najdeš pot do izhoda, pot ven – labirint, 

cesta, pot 
8 0 0 8 14,6 

3 Zanimivost, iznajdljivost, drugačnost 4 2 0 6 10,9 

4 Drugo 6 9 14 29 52,7 

Skupaj učencev 
25 15 15 55 100 

 

Pri rangiranju odgovorov pri četrti reprodukciji smo imeli težave, saj so odgovori 

skupin 8A in 8B drugega in tretjega ranga v manjšini oz. jih sploh ni (preglednica 

15). Vidimo pa, da so učenci najpogosteje navedli raznolikost oblik, materialov. 

Učenci skupine 7A so delo največkrat povezali z neko vrsto poti, izhodom, 

labirintom. Navajali so tudi, da delo sporoča, »kako lahko poživimo nek prostor«, 

»kako se počutimo v zavitih prostorih«, »opero«, »izgubljenost«, »da so nekatere 

stvari večje od nas, ljudi«, »kako izgleda muzej moderne umetnosti«, »valovito 

življenje«, »kako je človeštvo zapleteno«, »umirjenost«, »zgubljenost v naših 

mislih«, »da je svet sodoben«, »ustvarjalnost« ... 
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V nadaljevanju predstavljamo ranžirno vrsto kategorij odgovorov na vprašanje o 

prepoznavanju materiala dane reprodukcije. 

 

Preglednica 16: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede razumevanja in interpretacije četrtega 

primera (slika 4) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Plastika 4 2 8 14 25,4 

2 Les 8 4 2 14 25,4 

3 Kovina (železo, aluminij, baker) 7 3 3 13 23,6 

4 Tempera barve  slika 2 3 1 6 10,9 

5 Drugo 4 2 1 7 12,7 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Tudi pri prepoznavanju materiala so imeli učenci različna mnenja (preglednica 

16). Enako število učencev je podalo odgovor plastika in les. Sledijo še odgovori 

kovina in tempera barve. 

Iz analize odgovorov o tem likovnem delu lahko sklenemo, da je učencem bilo to 

delo tuje, morda nerazumljivo. Hkrati jih je spodbudilo h globljemu razmišljanju, 

saj je vsak učenec v delu videl nekaj povsem svojega. Nekaj učencev je zapisalo 

odgovor na pamet, samo zato, da so nekaj napisali. Glede na rezultate lahko 

sklenemo, da delo ni bilo najprimerneje izbrano, saj je takšno delo namenjeno 

izključno temu, da se okoli njega sprehodimo in ga le na ta način uspešno 

doživimo. 

 

e) Analiza interpretacije petega prikazanega umetniškega dela: Marcel 

Duchamp, Fontana 

 

Slika 5: Marcel Duchamp, Fontana, 1917 
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Kot peto umetniško delo smo izbrali umetniško delo Fontana umetnika Marcela 

Duchampa. Tudi v tem primeru sledimo trem glavnim točkam: prepoznavnost 

vsebine, razumevanje in interpretacija sporočilnosti ter prepoznavanje materiala. 

Odgovore na dana vprašanja predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Preglednica 17: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavnosti vsebine petega primera 

(slika 5) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Pisoar, moški wc, wc školjka 18 12 9 39 70,9 

2 Kahlica 3 0 3 6 10,9 

3 Drugo 4 3 3 10 18,2 

Skupaj učencev 
25 15 15 55 100 

 

V umetniškem delu Marcela Duchampa, Fontana (slika 5) je večina učencev 

prepoznala pisoar, zaradi zvrnjene oblike tudi kahlico (preglednica 17). Zanimive 

navedbe so bile tudi »stol«, »neka zanimiva oblika«, »stojalo«, »sedež v obliki 

hruške« in »vodnjak, ki bi ga lahko pritrdili na steno«, kar kaže na to, da so 

nekateri učenci že razmišljali o tem, zakaj je umetnik pisoar predstavil kot 

umetniško delo. 

Sledijo odgovori učencev o razumevanju in interpretaciji dane umetniške 

reprodukcije. 

 

Preglednica 18: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede razumevanja in interpretacije 

sporočilnosti petega primera (slika 5) 

R
a

zu
m

ev
a

n
je

 i
n

 

in
te

rp
re

ta
ci

ja
 

sp
o

ro
či

ln
o

st
i 

  

Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Da lahko gremo lulat, uporabni namen 9 5 3 17 30,9 

2 Drugačnost wc-ja, kreativnost, iznajdljivost, 

izvirnost 
6 3 5 14 25,5 

3 Drugo 10 7 7 24 43,6 

Skupaj učencev 
25 15 15 55 100 

 

Učenci skupin 7A in 8A so vsebino dane umetniške reprodukcije najpogosteje 

interpretirali kot uporaben namen, učenci skupine 8B pa z odgovori drugačnost 

wc-ja, kreativnost, iznajdljivost (preglednica 18). Veliko pa je bilo odgovorov, ki 

smo jih kategorizirali pod drugo. Naj navedemo nekaj zanimivih: »da so pitniki 

lahko nenavadnih oblik«, »da si lahko umijemo roke«, »predstavlja moderni 

sedež«, »delo govori o novodobnosti materialov«, »da smo vsi ljudje isti« ... 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore, vezane na prepoznavanje materiala. 
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Preglednica 19: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavanja materiala petega primera 

(slika 5) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Plastika 13 2 7 22 40 

2 Keramika 7 10 2 19 34,5 

3 Kamen 2 1 1 4 7,2 

4 Drugo 3 2 5 9 16,3 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Iz odgovorov (preglednica 19) lahko razberemo, da so učenci skupin 7A in 8B kot 

material, iz katerega je fontana, najpogosteje prepoznali plastiko. Učenci skupine 

8A pa so najpogosteje zapisali, da gre za keramiko. V manjšini so odgovori 

kamen in drugo. 

Sklenemo lahko, da so pri interpretaciji tega umetniškega dela učenci v večini 

sicer prepoznali motiv in material, ne pa tudi sporočilnosti likovnega dela. 

Zaključimo lahko, da je za uspešno interpretacijo likovnega dela nujno 

poznavanje vsaj konteksta, v katerem je delo nastalo. Prav to pa je izhodišče za 

akcijsko raziskavo. 

 

f) Analiza interpretacije šestega prikazanega umetniškega dela: Christo in 

Janne Cloude, Oviti Reichstag, Berlin 

 

Slika 6: Christo in Janne Cloude, Oviti Reichstag, Berlin, 1971–1995 

 

Šesto umetniško delo, ki smo ga vključili v delovni list, je bilo umetniško delo 

Oviti Reichstag v Berlinu, avtorjev Christa in Janne Cloude. Tudi v tem primeru 

smo sledili istim trem točkam. Odgovore učencev predstavljamo v nadaljevanju. 
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Preglednica 20: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavanja vsebine šestega primera 

(slika 6) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Grad, dvorec, palača 16 7 10 33 60 

2 Ledenik, stavba iz ledene dobe, ledeno 

kraljestvo 
6 1 1 8 14,5 

3 Drugo 3 7 4 14 25,5 

Skupaj učencev 
25 15 15 55 100 

 

Učenci skupin 7A in 8B so vsebino likovnega dela (slika 6) največkrat prepoznali 

kot dvorec, palačo ali grad (preglednica 20). Učenci skupine 7A so delo 

povezovali tudi z ledom. Zvrstilo pa se je tudi nekaj drugačnih odgovorov. 

Učenka iz skupine 7A je navedla, da delo predstavlja »turistično znamenitost, saj 

si jo ogleduje veliko ljudi«. V skupini 8A je učenec navedel, da gre za »človeštvo 

čez nekaj časa, kaj se bo zgodilo«, torej nek prikaz prihodnosti. Nekaj učencev je 

delo povezovalo s skalami in kamni, učenka skupine 8B je zapisala, da »gre za 

katedralo iz kamna, v katero ni mogoče vstopiti«. Le ena učenka (8B) je motiv 

natančneje opisala, in sicer da »gre za palačo, ki je obdana oziroma prekrita s 

celofanom ali plastiko in predstavlja umetnost človeka«. 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore učencev, vezane na razumevanje in 

interpretacijo sporočilnosti. 

 
Preglednica 21: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede razumevanja in interpretacije 

sporočilnosti šestega primera (slika 6) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Povezava z umetnostjo, znamenitostjo, idejo, 

ustvarjalnostjo 
6 3 5 14 25,5 

2 Grad 3 3 3 9 16,4 

3 Sporočilo povezano z ledom, ledenikom 7 0 0 7 12,7 

4 Življenje v preteklosti, grad, kako so živeli 2 1 1 4 7,2 

5 Drugo 7 8 6 21 38,2 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Iz preglednice 21 je razvidno, da so učenci vseh treh skupin najpogosteje zapisali 

odgovore, ki so bili v povezavi z umetnostjo in ustvarjalnostjo umetnika. Na 

drugem mestu po pogostosti so odgovori, ki so predstavljali grad. Na tretjem 

mestu so odgovori samo skupine 7A, ki so sporočilo slike povezali z ledom, 

ledenikom. Najmanj odgovorov se je navezovalo na življenje v preteklosti. 

Tudi pri tem delu se je pojavilo največ različnih interpretacij, med katerimi 

izpostavljamo najzanimivejše: »lepota narave«, »da se lahko ustvari nekaj 
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veličastnega tudi iz na videz neuporabnih stvari«, »ščit in zaščita pred nečim«, 

»koliko dela je potrebno vložiti v nekaj, da bi bilo trajno«, »moč«, »varnost« ... 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore učencev, vezane na prepoznavanje 

materiala. 

 

Preglednica 22: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavanja materiala šestega primera 

(slika 6) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Kamen 10 9 7 26 47,3 

2 Platno, rjuhe, zavese 5 0 1 6 10,9 

3 Celofan, folija 1 0 3 4 7,3 

4 Drugo 9 6 4 19 34,5 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Iz preglednice 22 lahko razberemo, da so učenci vseh treh skupin likovni material 

najpogosteje povezovali s kamnom. Morda jih je na to asociirala barva materiala. 

Sledijo odgovori, ki takšen rang predstavljajo le pri skupini 7A, kjer so pravilno 

prepoznali material, ko so zapisali, da gre za rjuhe, platno, zavese. Pri skupini 8A 

takšnih odgovorov nismo zasledili, pri skupini 8B pa je bil tak odgovor le eden. 

Delo je pri učencih zbudilo kar nekaj zanimanja, saj so se ob njem spogledovali in 

ga začeli celo glasno komentirati. Ob delu je prav vsak učenec zapisal odgovor, 

ponovno pa so se težave pojavile pri določitvi materiala. 

 

g) Analiza interpretacije sedmega prikazanega umetniškega dela: Duane 

Hanson, Gospa iz supermarketa 

 

Slika 7: Duane Hanson, Gospa iz supermarketa, 1969 
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Zadnje umetniško delo je umetniško delo umetnika Duane Hanson, Gospa iz 

supermarketa. Odgovore učencev predstavljamo v naslednjih treh preglednicah. 

 

Preglednica 23: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavanja vsebine sedmega primera 

(slika 7) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Ženska, ki nakupuje (nakupovalka) 19 8 10 37 67,3 

2 
Debela ženska, ki preveč je, ki ima vsega preveč, 

preveč sladkarij 
2 4 2 8 14,5 

3 Drugo 4 3 3 10 18,2 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

V delu so učenci v večini prepoznali žensko, ki nakupuje (preglednica 23). Zelo 

kritično so opredelili, da gre za debelo žensko, ki ima vsega preveč. Kot drugo so 

navajali: »moja mama«, »kmečka ženska«, »ženska, ki pomaga ubogim« ... 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore na vprašanje glede razumevanja in 

interpretacije sporočilnosti. 

 

Preglednica 24: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede razumevanja in interpretacije 

sporočilnosti sedmega primera (slika 7) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Nakupovanje, kupovanje 10 3 4 17 30,9 

2 Debelost, prekomerna teža 3 6 3 12 21,8 

3 
Da ljudje preveč kupujejo, tudi stvari, ki jih ne 

potrebujejo 
3 3 4 10 18,1 

4 Opravilo žensk, da ženske rade kupujejo 3 2 3 8 14,6 

5 Drugo 6 1 1 8 14,6 

Skupaj učencev 
25 15 15 55 100 

 

Učenci so ugotavljali, da umetniško delo sporoča nekaj, kar je povezano z 

nakupovanjem (preglednica 24). Učenci so bili tudi pri interpretaciji sporočilnosti 

dela kritični do ženske, »ki je debela«, saj so navajali, da nas delo opozarja na 

posledice prekomerne teže. Tretji rang govori o prekomernem potrošništvu naše 

družbe. S tem so se učenci približali pravilni interpretaciji dela. 
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Preglednica 25: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov glede prepoznavanja materiala sedmega 

primera (slika 7) 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 Vosek 5 3 7 15 27,3 

2 Plastika 4 5 5 14 25,4 

3 
Kombinacija materialov: železo, blago, vosek, 

hrana ... 
5 3 2 10 18,2 

4 Drugo 11 4 1 16 29,1 

Skupaj učencev 25 15 15 55 100 

 

Učenci vseh treh skupin so kot material prepoznali vosek in plastiko, nekateri so 

natančneje navedli več materialov (preglednica 25). Nekaj učencev je zapisalo, da 

gre za fotografijo živega človeka z nakupovalnim vozičkom s pravo hrano. Učenci 

poznajo voščene lutke, zato so verjetno vosek kot material tako pogosto navedli. 

Ob odgovorih pri zgornjem umetniškem delu ugotovimo, da se učenci z likovnim 

delom zlahka poistovetijo in hkrati odkrivajo nekatere družbene probleme. S tem 

lahko odgovorimo na vprašanje, zakaj je vnašanje vsebin sodobne likovne 

umetnosti v pouk likovne umetnosti primerno. 

 

4.1.4 Sklepne ugotovitve 

 

Analiza prvega sklopa začetnega oz. inicialnega stanja (intervju) nam je podala 

rezultate, s katerimi lahko opišemo odnos učencev do sodobne umetnosti (RV 1). 

Ugotovili smo, da učenci umetnost v splošnem povezujejo z izražanjem čustev in 

občutkov ter da nas spremlja na vsakem koraku, tudi v šoli. Učenci skupine 7A 

pojma sodobnost niso znali opisati, kljub temu pa so skupaj z učenci skupin 8A in 

8B sodobno umetnost opredelili kot novo, nenavadno in drugačno. Učenci vseh 

skupin so sicer razmišljali o sodobni umetnosti, vendar so izražali zadržana 

stališča in mnenja. Njihove izjave so bile oblikovane bolj na osnovi ugibanj o 

lastnostih in značilnostih sodobne umetnosti, ne pa na osnovi prepričanj. Učenci, z 

razliko nekaterih učencev skupine 8A, prav tako niso poznali nobenega 

sodobnega likovnega dela, kot tudi ne sodobnega likovnega umetnika. Sklepamo 

lahko, da učenci sodobne umetnosti ne poznajo, zato ne morejo oblikovati lastnih 

mnenj in izraziti individualnega stališča. Smo pa zaznali radovednost in 

zanimanje učencev za vsebine sodobne umetnosti. 

V drugem sklopu (delovni list) smo učencem prikazali nekaj likovnih del, ki smo 

jih izbrali na osnovi različnosti motiva, sporočila, materiala in obdobja, v katerem 
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je delo nastalo. Z različnimi deli smo pri učencih želeli spodbuditi čim več 

možnosti za razmišljanje. Po analizi drugega sklopa (delovni list) lahko 

povzamemo, da so učenci motive podanih umetniških reprodukcij prepoznali 

uspešneje kot vsebino. Pri prepoznavanju motiva bili uspešnejši učenci skupin 8A 

in 8B, saj so nekatere motive prepoznali na podlagi predznanja o likovni 

umetnosti. Iz istega razloga so bili tudi pri interpretaciji vsebin nekaterih del 

uspešnejši učenci skupin 8A in 8B. 

Opazili smo, da so učenci vseh skupin pri delih, ki jih niso poznali, vsebine 

večkrat interpretirali glede na vsakdanje življenje, opazen je bil vpliv dogodkov, 

ki so se dogajali v času reševanja delovnih listov. Vsebine so interpretirali tako, 

da so izhajali iz lastnih izkušenj. Tako se je na primer pri Davidu (slika 1) pojavila 

interpretacija, ki je bila povezana s pravico do poroke istospolnih partnerjev, kar 

je v nasprotju z ideologijo tistega časa (homoseksualnost je bila prepovedana in 

kazniva). Sklenemo lahko, da je za interpretacijo vsebine potrebno dodatno 

teoretično znanje, kar nam predstavlja eno izmed izhodišč za nadaljnjo raziskavo 

in spodbudo za načrtovanje likovnih nalog, osnovanih na spoznavanju sodobne 

likovne umetnosti. Z zgoraj zapisanim lahko odgovorimo na RV 2 (Kako učenci 

razumejo sporočilnost umetnin oziroma jih povezujejo z vsakdanjim življenjem?). 

Zanimivo je tudi, da so učenci prva tri dela (slike 1, 2 in 3) prepoznali kot 

umetniška dela, medtem ko so pri Fontani (slika 5) na glas razmišljali, zakaj smo 

pisoar umestili na delovni list. Največ različnih interpretacij so zapisali ob delu 

Richarda Serre (slika 4) in delu Christa in Janne Cloude (slika 6). Sklepamo, da so 

reprodukcije takšnih del videli prvič. Ob tem ugotavljamo, da so bile reprodukcije 

morda neprimerno izbrane, saj je izkušnja in interpretacija tovrstnih del odvisna 

od neposrednega srečanja z umetnino. Pojavilo pa se je tudi vprašanje, ali se je pri 

delih, opazovanih preko reprodukcij, smiselno pogovarjati o materialu. Pri 

odločitvi za to vprašanje smo namreč izhajali iz dejstva, da v likovnopedagoški 

praksi material učencem predstavlja visok motivacijski moment. Tudi tukaj se je 

pokazalo, da so učenci material največkrat prepoznavali glede na lastne likovne 

izkušnje. Najuspešnejši so bili učenci pri razlagi sporočilnosti Gospe iz 

supermarketa (slika 7). To pomeni, da jim je bližje umetnost, ki je povezana s 

sedanjim časom, z njihovim življenjem. Prav to predstavlja izhodišče za nadaljnje 
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akcijske korake. Po končanem posnetku začetnega oz. inicialnega stanja je veliko 

učencev izrazilo željo, da bi o delih želeli izvedeti dodatne informacije. 

 

4.2 PRVI KROG AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA 

 

4.2.1 Izhodišče 

 

Ugotovitve prvega in drugega sklopa v okviru posnetka inicialnega stanja so nam 

bile v pomoč pri oblikovanju prvega kroga akcijskega raziskovanja. Izhajali smo 

iz ugotovitve, da je sodobna umetnost učencem nepoznana, a so jo vseeno bolje 

interpretirali kot historično. Le-te učenci prav tako niso razumeli, vendar jim je 

bila zaradi figurativnosti bližje. Učenci v posnetku inicialnega stanja niso imeli 

oblikovanega mnenja o sodobni umetnosti, prav tako niso prepoznali principov 

izražanja sodobnih umetnikov. Sodobno umetnost so povezovali z drugačnostjo in 

interpretacije vsebin iskali v lastnih izkušnjah iz vsakdanjega življenja. Zaznali 

smo povezavo z dosedanjimi raziskavami (Zupančič, 2006), ki so pokazale 

pozitivne izkušnje učencev s sodobno umetnostjo. 

Praktično delo prvega kroga akcijskega raziskovanja smo zasnovali tako, da so 

učenci vseh treh skupin v uvodni motivaciji izhajali iz umetniških del, ki smo jim 

jih podali v delovnem listu. Tako smo smiselno povezali fazo inicialnega posnetka 

s prvim akcijskim korakom. Hkrati je natančnejše spoznavanje že videnih del na 

učence delovalo izjemno motivacijsko. V tem delu smo učencem predstavili 

pojme sodobnega likovnega ustvarjanja: konceptualizem, instalacija, performans. 

V naslednji etapi učnega procesa smo učence vsake posamezne skupine (7A, 8A, 

8B) seznanili z izbranim slovenskim sodobnim umetnikom. Ob tem smo sledili 

predstavitvi umetnikove ideje in likovnih pojmov, ki so bili skladni z učnim 

načrtom LV. Vse to je predstavljalo izhodišče za (po)ustvarjanje likovnih 

izdelkov učencev posamezne skupine. V vsaki skupini smo za izvedbo prvega 

akcijskega koraka načrtovali in izvedli 4 šolske ure: 

– 7A: 15. 1. 2016 (8.20–10.05) in 29. 1. 2016 (8.20–10.05) 

– 8A: 29. 1. 2016 (10.10–11.45) in 5. 2. 2016 (10.10–11.45) 

– 8B: 27. 1. 2016 (11.00–12.35) in 3. 2. 2016 (11.00–12.35) 
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V prvem akcijskem koraku smo prehajali od praktičnega dela k teoretičnemu, 

izpostavili smo likovno vsebino in likovni problem. 

  

4.2.2 Spremembe 

 

Prvi sklop sprememb, ki smo jih uvedli v pouk likovne umetnosti v vseh razredih, 

se je nanašal na: 

– spoznavanje čustvenih in idejnih vsebin nekaterih likovnih del, 

– uporabo ustreznih didaktičnih metod, 

– spoznavanje sodobnega slovenskega likovnega umetnika, njegovih idejnih 

izhodišč in principa njegovega delovanja, 

– spoznavanje likovnih pojmov, podanih z učnim načrtom, 

– učenčev zapis ideje oziroma vsebine likovnega dela, 

– likovnoustvarjalno delo učenca.  

 

4.2.3 Analiza  

 

a) Spoznavanje umetnika, pogovor in razlaga 

Učence vseh treh skupin, vključenih v raziskavo, smo v uvodnem (motivacijskem) 

delu seznanili z deli, ki so jih opazovali in opisovali na delovnem listu. Skozi 

razgovor smo spoznali čustvene in idejne vsebine obravnavanih del. Učenci so bili 

nad nekaterimi deli presenečeni, saj so si delo predstavljali drugače. Izjava učenke 

iz skupine 8B zanimivo ponazori razumevanje vsebine umetniškega dela: »če 

hočemo vedeti, kaj predstavlja nek sodoben kip, nam mora o tem nekdo kaj 

povedati«. Izjava učenke predstavlja pomemben rezultat, ki predstavlja izhodišče 

za raziskavo. 
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Preglednica 26: Seznam umetnikov in njihovih del glede na skupino 

Skupina Umetnik Umetniška dela 

7A Darko Golija Dela, predstavljena v UGM Studio, 20. november 2015, 

na razstavi Cephalization/Oglavičenje 

8A Matej Andraž Vogrinčič Car park, 2000; Moon Plain, 2002; Beach Balls, 2004; 

When on a winter's night a traveler, 2005; Brez naslova 

(56 čolnov), 2006; Bazen (model Hockney, 2012 – 

2013); Gmota, 2015 

8B Sašo Sedlaček Just do it!, 2003; Zanka, 2004; Piknik na deponiji, 

2004; Žicar, 2006; Urban, 2007; Grelnik globus, 2010; 

Veliki izklop, 2011; i-smoke, 2011; AcDcWc, 2010; 

Dolce far niente, 2014 

 

Učencem skupine 7A smo predstavili slovenskega kiparja Darka Golijo, v skupini 

8A smo učencem po uvodnem delu ure predstavili slovenskega sodobnega 

umetnika Mateja Andraža Vogrinčiča, skupini 8B pa slovenskega konceptualnega 

umetnika Saša Sedlačka. Ob prikazovanju reprodukcij del omenjenih umetnikov 

smo vodili pogovor z učenci in jih ob razlagi seznanili z vsebinskimi razlogi za 

nastanek likovnih del (preglednica 26). 

 

b) Razlaganje novih pojmov in pogovor 

Ob prikazovanju likovnih del sodobnih umetnikov smo učence seznanili z 

likovnimi pojmi iz učnega načrta. 

 

Preglednica 27: Seznam obravnavanih pojmov 

Skupina Področje Pojmi 

7A kiparstvo kiparstvo, kiparski materiali, volumen, 

predmetni, nepredmetni kip, instalacija, 

konceptualizem 

8A kiparstvo kompozicija v kiparstvu (smer uporabljenih 

oblik, število, položaj, teža, velikost, 

gostota), pozitivni in negativni kiparski 

prostor, instalacija, konceptualizem 

8B kiparstvo pozitivni in negativni kiparski prostor, 

kiparski volumen, instalacija, 

konceptualizem 

 

S skupino 7A smo se pogovarjali o kiparstvu, kiparskih materialih, predmetnem in 

nepredmetnem kiparstvu, spoznali smo pojem instalacija. Skupina 8A se je 

seznanila z likovnima pojmoma pozitivni in negativni kiparski prostor, spoznali 

so likovne spremenljivke (smer uporabljenih oblik, položaj, velikost, gostota, 

število, teža). Ob prikazanih delih Vogrinčiča smo razložili pojma konceptualizem 

in instalacija. Tudi v skupini 8B smo razložili pojma konceptualizem in 
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instalacija, hkrati pa pojme pozitivni in negativni prostor ter kiparski volumen 

(preglednica 27). 

 

c) Prikazovanje slikovnega materiala 

V vseh skupinah smo razlago likovnih pojmov dopolnjevali z reprodukcijami 

umetniških del, prikazanimi na prosojnicah preko LCD-projektorja. Nekaj 

reprodukcij smo natisnili v velikosti A3-formata ter prilepili na tršo podlago. Ob 

prikazovanju reprodukcij umetniških del smo vodili pogovor o likovnih pojmih ter 

na ta način analizirali reprodukcije umetniških del. Reprodukcije in projekcijo so 

učenci vseh skupin spremljali frontalno, iskanje nekaterih značilnosti reprodukcij 

umetniških del pa je potekalo tako, da so učenci individualno prihajali k tabli. Ob 

tem smo razlagali na novo spoznane pojme. V skupini 8A smo učencem prikazali 

tudi katalog obravnavanega umetnika, kjer je bilo predstavljenih več njegovih del. 

Učenci so si po zaključku uvodnega dela (pred ustvarjanjem) katalog z 

zanimanjem ogledali, kar je odraz dobre motiviranosti ter zanimanja za umetnika 

in njegovo delo. 

 

d) Priprava materiala in demonstracija uporabe materialov ter 

pripomočkov 

Za uspešno delo je priprava ustreznega materiala ključnega pomena. Izkazalo se 

je, da učence nenavadni materiali še posebej pritegnejo in so velikokrat tudi 

močan motivacijski element. 

Material za delo v skupini 7A smo v celoti pripravili mi (slika 8). Učenci so imeli 

na razpolago raznovrsten material: papir, karton, lepenko, les, lesene paličice, 

glino, vato, vrvice, žico, balone, različna lepila, kladiva, žeblje ... Demonstrirali 

smo načine, kako preoblikujemo lepenko, karton in papir, kako oblikujemo glino, 

kako in na kakšen način zvijamo žico in kako obdelujemo les. Skozi 

demonstracijo smo prikazali načine, kako kombinirati različne materiale in jih 

med seboj povezovati. Opozorili smo na natančno in pravilno spajanje različnih 

materialov in različne obdelovalne postopke pri uporabi različnega materiala. 

Glede na to, da so imeli učenci v tej skupini možnost individualne izbire 

materiala, smo jim za njihovo idejo o kombiniranju materiala v nadaljevanju ure 

individualno svetovali. 



Katja Kozjek Varl: Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti 

100 

 

     

         

Slika 8: Material za likovnoustvarjalno delo v skupini 7A 

 

Učenci skupine 8A so dobili navodilo, da k uri likovne umetnosti prinesejo večje 

število katerih koli vsakdanjih uporabnih predmetov. Prinesli so različne 

predmete: slamice, zobotrebce, plastične lončke, kosme vate, plastične pokrovčke 

... Ponudili smo jim še nekaj uporabnih predmetov, kot so: vrečke za smeti, 

sponke za papir, vatirane palčke, gobice za pomivanje posode, žeblje ... (slika 9). 

 

      

       

Slika 9: Material za likovnoustvarjalno delo v skupini 8A 

 

Demonstracija je potekala tako, da smo se najprej pogovorili o vsakem predmetu 

in o načinu, kako in s čim lahko spojimo različne materiale. Vsi materiali namreč 

ne dopuščajo lepljenja z lesnim ali vročim lepilom. Skozi pogovor so učenci že 
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oblikovali prve ideje, razmišljali o tem, kako bi lahko predmete, ki jih imajo na 

razpolago, pritrdili ali postavili v izbrani prostor oziroma na izbrano površino.  

Učencem skupine 8B smo ponudili odpadni material: časopisni papir, rolice 

toaletnega papirja, plastenke, stare revije, škatle, vrečke, ekran, računalnik in 

tipkovnico. Na razpolago so imeli vrvice, razna lepila, kladivo in žeblje, 

tapetniške nože, škarje in klešče (slika 10). Med demonstracijo likovnih tehnik 

smo se pogovarjali o možnosti montaže različnih materialov in predmetov, o 

preoblikovanju danega materiala in o izzivu, kako vdahniti življenje odpadkom. 

 

 

Slika 10: Material za likovnoustvarjalno delo v skupini 8B 

 

e) Zapis in snovanje idej ter izbor materiala 

Učenci so ustvarjalni proces začeli s snovanjem in oblikovanjem ideje. Želeli 

smo, da najprej oblikujejo svojo idejo, saj smo pri vseh nalogah želeli poudariti 

sodobni princip likovnega ustvarjanja – konceptualizem. Opazovanje učencev ob 

snovanju idej za likovni izdelek je razkrilo, da naloga terja od učencev globlji 

premislek, kot so bili vajeni doslej. 

V skupini 7A si je vsak učenec zamislil svojo idejo za svoj izdelek. Nekaj 

učencev je zelo hitro začelo z zapisovanjem idej, nekateri pa ideje sploh niso 

imeli. Skupina 7A je izrazito nehomogena skupina. V njej so učenci, ki imajo 

izrazito različno razvite zmožnosti likovnega mišljenja. Opazili smo, da se učenci 

srečujejo z nečim novim. Pogledi in spogledovanja nekaterih učencev so dajali 

vtis, da so izgubljeni in da se ne znajdejo. Zasledili smo komentarje: 

Učenka 1: »To je kar nekaj ...« 

Učenka 2: »Kako naj oblikujem znanje?« 

Učenec 3: »To je brez veze, sploh ne vem, kaj naj naredim.« 
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Zato smo med zapisovanjem idej z učenci nenačrtovano izvedli brainstorming (t. 

i. možgansko nevihto). Iztočnica za možgansko nevihto je bil likovni motiv – 

glava. Ob besedi glava so učenci navedli besede: usta, zobje, možgani, bolečina, 

oči, lasje, razmišljanje, šmrkelj, misli, glavobol, vročina, sistem, uho, nos, lepota, 

ljubezen, čutila. Nato smo prečrtali besede, ki izražajo predmetnost. Tako so se 

učenci nekoliko oddaljili od predmetnega pojmovanja glave in razmišljali 

nepredmetno – pojmovno. Brainstorming se je izkazala za dobro iztočnico, saj je 

kar nekaj sprva negotovih učencev dojelo bistvo zastavljene likovne naloge. 

Večina učencev je svojo zamisel zapisala (slika 11A) in si po zapisu izbrala 

material za realizacijo lastne ideje, nekaj učencev pa si je material izbralo že pred 

zapisom ideje. To so bili učenci, ki so se težje soočili z likovno nalogo. 

 

  

Slika 11: Zapisovanje idej v skupinah 7A (A) in 8B (B) 

 

V skupini 8A si je pred zapisom idej večina učencev že izbrala material za delo. 

Nekateri učenci, ki so material prinesli s seboj, so se odločili za uporabo svojega 

materiala, nekaj učencev pa je izbralo material, ki je bil na razpolago v šoli. Svoje 

ideje so učenci začeli razvijati šele, ko so si izbrali vsakdanji predmet. V tej 

skupini smo učencem ponudili možnost, da sodelujejo v dvojicah in skupaj 

zasnujejo idejo ter izdelajo izdelek. Komunikacija v parih je stekla hitreje, 

pojavilo se je tudi več idej za delo. Tako se je zgodilo, da je dvojica naenkrat 

imela več kot eno idejo. Učenci so iskali nasprotja med izbranim predmetom in 

prostorom, kamor bi želeli multipliciran predmet umestiti. Učencem v skupini 8B 

smo že na začetku podajanja navodil za delo ponudili možnost, da lahko idejo za 

svoje delo zasnujejo v skupini. Dekleta so se hitro organizirala v tri skupine in 

takoj začela z zapisovanjem idej (slika 11B), medtem ko so bili fantje motivirani 

za takojšnje delo. Motivirali so jih predvsem odsluženi računalnik, ekran in 

A 
 

B 
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tipkovnica, ki so bili na razpolago kot material za delo. Fantje so izhajali iz 

zanimivosti »tehnoloških odpadkov«. Računalnik jih je pritegnil do te mere, da so 

ga najprej razstavili na najmanjše možne (sestavne) dele. Le-ti so jih spodbudili k 

razmišjanju o tem, kaj lahko z njimi naredijo. Skupina petih fantov je zasnovala 

več idej. 

 

f) Oblikovanje likovnih izdelkov 

V skupini 7A se veliko učencev ni moglo upreti predmetni upodobitvi glave. 

Večina učencev je pri oblikovanju kipa izhajala iz okrogle oblike (glava). Kar 

nekaj učencev, predvsem tisti, ki so za material izbrali glino, so sledili 

pričakovanim likovnim rešitvam, upodobitvi oči, nosu, ust, las ipd. Izkazalo se je, 

da so nekateri materiali za učence zanimivejši (les), nekatere pa najbolj poznajo in 

so pri delu z njimi bolj suvereni (glina). Približno polovica učencev je delala 

zavzeto in zelo motivirano, razmišljali so o možnostih obdelave materiala in o 

montaži sestavnih delov, zastavili so si kompleksnejše naloge (slika 12). 

 

  
 

  
Slika 12: Ustvarjanje učencev z različnimi orodji in materialom – skupina 7A 

 

Druga polovica učencev je bila zadovoljna z rezultati, ki so bili posledica zgolj 

preoblikovanja materiala v novo obliko, brez vsebinske utemeljitve. V skupini 7A 
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so imeli večje težave fantje, kar lahko povezujemo tudi z zainteresiranostjo za 

likovnoustvarjalno delo. 

V skupini 8A so se učenci po zapisu idej dela lotili zelo zavzeto. Delo v parih so 

si hitro organizirali, bili so zelo samostojni, učiteljeve spodbude in svetovanja 

skoraj niso potrebovali. Učenci so bili navdušeni nad svojimi idejami, hkrati pa so 

izražali radovednost o tem, kako bodo njihovi pomnoženi predmeti v novem 

okolju funkcionirali. Večina učencev je z delom začela v razredu (sliki 13C in 

13D), dva para pa sta že od začetka delala na šolskem hodniku (sliki 13A in 13B). 

 

   

     

Slika 13: Ustvarjanje učencev z različnimi orodji in materialom – skupina 8A 

 

Tudi v skupini 8B so se učenci zavzeto lotili dela. Medtem ko so tudi dekleta 

začela oblikovati svoje ideje na osnovi izbranih tehnoloških odpadkov in odpadne 

embalaže, so se fantje ukvarjali s sestavljanjem razstavljenega računalnika, 

tipkovnice in drugih sestavnih delov (slika 14A). Fantje so od učitelja potrebovali 

veliko spodbude, saj v nekem trenutku sploh niso vedeli, kaj počnejo. Ukvarjali so 

se s sestavljanjem brez ideje. Dekleta so se po zapisu jasno oblikovanih idej lotila 
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iskanja dodatnega materiala, ki jim je pomagal pri realizaciji zapisanega koncepta 

(slika 14C). 

 

   

 

Slika 14: Ustvarjanje učencev z različnimi orodji in materialom – skupina 8B 

 

Ko so fantje začeli razmišljati o konceptu, so za ponazoritev svojih idej uporabili 

tudi računalnik, s pomočjo katerega so poiskali določene informacije in natisnili 

tekst, ki so ga vključili v likovno delo (slika 14B). 

 

g) Analiza izdelkov 

Ob koncu ustvarjalnega, praktičnega dela ure so učenci svoja dela vrednotili po 

kriterijih, ki smo jih oblikovali pred začetkom dela. Hkrati smo izvedli neformalni 

sproščen pogovor o likovni nalogi, o tem, kako so se ob ustvarjalnem delu počutili 

in kako so doživljali potek nastajanja izdelka. Po koncu prvega koraka smo vse 

izdelke analizirali glede na načrtovane in vpeljane spremembe. 
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V skupini 7A je nastalo 25 izdelkov. Štiri učenke so bile prisotne le tretjo in četrto 

šolsko uro in z uvodnim delom niso bile seznanjene. Zato smo pred nadaljevalno 

uro (tretja in četrta) z učenci ponovili usvojene likovne pojme in značilnosti del 

obravnavanega slovenskega umetnika. Učenci so v uvodni motivaciji sicer 

primerno sodelovali, a je bilo opaziti, da se jim je »mudilo« k izdelku. Dve od 

štirih zgoraj omenjenih učenk sta bili za delo dobro motivirani, hitro sta pristopili 

k reševanju problema, zastavili sta si koncept dela in svoje delo sta dobro opravili. 

Drugi dve učenki pa si ideje nista uspeli ali zmogli zamisliti. Izbrali sta si material 

in »delali«, vendar smo opazili zmedenost, morda neodločnost, kar se je izražalo 

tudi v njunih končnih izdelkih. V skupini 7A so nastali zelo različni izdelki. 

Učenci so izbrali različen material in podali lastne konceptualne zasnove. 

 

   

Slika 15: Izdelki iz gline – skupina 7A 

 

Večina učencev, ki je izbrala glino, se je težko oddaljila od realistične podobe 

glave in obraza (sliki 15B in 15C). Bolje je uspelo učencu (slika 15A), ki je 

oblikoval glavo brez podrobnosti, na vrhu je oblikoval neke vrste lij, skozi 

katerega, po interpretaciji učenca, »doteka znanje«. Nekaj učencev si je za 

realizacijo svoje ideje izbralo les. Pri oblikovanju izdelka iz lesa so se učenci 

srečali s postopki, ki so bili dolgotrajnejši. Les jih je pritegnil, saj so že imeli 

izkušnjo izdelave izdelkov iz lesa iz šestega razreda. Zanimivo je, da so učenci 

izhajali iz oblike kroga (slike 16A, 16B in 16C). Učenci so vsak zase oblikovali 

idejo in niso sedeli drug zraven drugega, zato izvirnost pripisujemo vsakemu 

posamezniku. Najprej so sestavne dele izžagali, nato pa so jih sestavili z 

lepljenjem. Učenka, ki je za svoj izdelek potrebovala kar nekaj časa (da je delo 

dokončala, je obiskala tudi likovni krožek), je s krožnimi oblikami, ki se 

spiralasto vijejo od dna do vrha, želela prikazati zmedenost (slika 16A). Druga 
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učenka je z razmikom krožnih oblik želela prikazati »prazne misli oziroma prazno 

glavo« (slika 16C). Učenec, ki je za razliko od prejšnjih dveh izdelkov kroge 

razporedil vertikalno, pa je želel prikazati glavo kot vsestransko, večkrat 

ponavljajočo se obliko, odgovorno za vse dogodke v življenju posameznika (slika 

16B). 

 

   

Slika 16: Izdelki iz lesa – skupina 7A 

 

Nekaj učencev se je odločilo za papir in karton (slika 17). Učenci so imeli nekaj 

težav pri oblikovanju. Zanimiva rešitev glave je izdelek učenke, ki je izbrala 

trikotno obliko (slika 17C). Zamislila si je »glavo, ki je počila od prepolnih 

spominov, doživetij in zamisli. Lobanje se več ne vidi, skriva se pod možgani, ki 

preprosto plapolajo v zraku«. Ta izdelek se je zelo približal nepredmetnemu 

pojmovanju glave. 

 

   

Slika 17: Izdelki iz kartona in papirja – skupina 7A 

 

V skupini 7A je nastalo tudi nekaj izdelkov, ko so učenci kombinirali različne 

materiale po principu montažne plastike (slika 18). Glava učenke (slika 18A) je 

narejena iz kartona, svetlečega, odsevnega papirja, žebljev in vrvice. Odsevni 
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papir simbolizira ogledalo, v katerem gledalec vidi svoj odsev. Na žebljičke, ki so 

pritrjeni okoli oboda glave, je pritrjena vrvica, ki potuje po vsej glavi in 

simbolizira misli. Zanimivo in hkrati edino takšno prezentacijo si je zamislila 

učenka, ki je naredila glavo iz vate in vrvice (slika 18C). Vrvica po interpretaciji 

učenke predstavlja žile, vata pa možgane, ki jih bo, zaradi razmišljanja, razneslo. 

Glava naj bi bila obešena s stropa in neprestano v gibanju, kar simbolizira večno 

delovanje možganov. 

 

   

Slika 18: Izdelki iz kombiniranih materialov – skupina 7A 

 

V skupini 7A smo opazili, da so učenci, ki so si uspeli zamisliti idejo, le-to 

oblikovali tako, da so izhajali iz svojih občutij. Nekateri učenci so se naslonili na 

delovanje možganov, kar lahko povezujemo z njihovim razmišljanjem o učenju, 

nekateri so izpostavljali zmedenost in praznino, kar lahko povežemo z 

odraščanjem sedmošolcev. Vzroke za to, da so nekateri učenci zgolj oblikovali 

vizualno podobo glave (sliki 15B in 15C) brez idejne zamisli, lahko iščemo v 

drugačnosti zasnovane likovne naloge, kakršnih učenci niso vajeni. 

V skupini 8A je nastalo 7 izdelkov. Učenci so povezovali vsakodnevni predmet v 

prostoru z neko smiselno povezavo. Dva izdelka učencev sta bila vezana na 

prostor (slika 19). Učenca, ki sta uporabila prozorne plastične lončke, sta želela 

narediti pregrado, ki bi ločevala šolski družabni kotiček od šolskega hodnika. S 

tem bi si učenci zagotovili intimni prostor, vendar se absurd pojavi v 

transparentnosti lončkov (slika 19B). Pri tem sta učenca upoštevala likovne pojme 

ponavljanje oblik, teža in smer. 

  

B

 

 A

 
 A

 

 A 

C

 

 A

 
 A

 

 A 

 

A

 

 A

 
 A

 

 A 



Katja Kozjek Varl: Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti 

109 

 

  

Slika 19: Izdelka učencev skupine 8A, vezana na prostor 

 

Drugi predmet, vezan na prostor, je pomivalna gobica. Učenca sta pomivalne 

gobice postavila na stopnišče šole (slika 19A). Izpostavila sta nasprotje med 

gobicami, s katerimi dosežemo čistočo, in hodnikom, ki je zaradi vsakodnevnega 

prehajanja iz učilnice v učilnico izpostavljen umazaniji. Tudi pri tem delu sta 

učenca uspešno realizirala likovne pojme smer, gostota, ponavljanje. Po koncu 

dela sta želela spremljati reakcije mimoidočih, dogajanje pa sta posnela s kamero. 

Učenci, ki so prihajali po stopnišču, so bili v dvomih, ali naj stopijo na gobice ali 

stopijo prek njih. Nekateri učenci so gobice prestopili, večina učencev pa je po 

njih hodila. Nekateri učenci so bili tako navdušeni, da so se na prostoru zadržali 

več časa. Učitelji so gobice odločno prestopili. 

Nekaj izdelkov, ki so nastali v skupini 8A, je bilo vezanih na predmet. Vsi učenci 

so upoštevali likovne spremenljivke in idejo nasprotja med uporabljenimi 

predmeti. Izdelek, ki je nastal z velikim številom plastičnih pokrovčkov, 

prilepljenih na umivalnik (slika 20A), je izpostavljal nasprotje zamaška, ki zapira 

plastenko, iz katere vodo izpijemo, ter umivalnika in pipe, skozi katero vodo v 

plastenko nalijemo. Zamaški lahko pomenijo tudi oviro proti izlivu vode v 

umivalnik. Slamice, nalepljene na učbenik za fiziko (slika 20B), upravičujejo 

svojo funkcijo tako, da lahko z njihovo pomočjo »izpijem« znanje iz učbenika. 

Zanimiva rešitev je bila kljuka, polepljena z žeblji (slika 20C). Kljuke ne moremo 

prijeti, če je obljepljena z žeblji. Učenca, ki sta naredila izdelek, bi kljuko 

namestila na notranjo stran zbornice, da učitelji ne bi mogli k pouku. Ob delu smo 

zaznali prisotnost humorja. 
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Slika 20: Izdelki učencev skupine 8A, vezani na predmete 

 

V skupini 8A je nastalo delo, ki sta si ga zamislili dve učenki. Vrečke za odpadke 

sta napolnili s časopisnim papirjem. Njuna ideja je bila, da vreče postavita na 

igrišče šole in vzpostavita nasprotje med odpadki in čisto naravo (slika 21). Zaradi 

količine vreč, ki sta jih napolnili, so jima priskočili na pomoč sošolci, ki so 

kasneje spontano sodelovali v postavitvi vreč. Tudi pri tem delu so bili upoštevani 

obravnavani likovni pojmi. Nastalo je več zanimivih postavitev (slike 21A, 21B in 

21C). 

 

   

Slika 21: Izdelek učenk skupine 8A, postavljen v naravo 

 

V skupini 8B je nastalo 5 izdelkov. Ideja za nastanek večine izdelkov je izhajala 

iz tehnoloških odpadkov. Učenci so si ob zapisu ideje morali zamisliti tudi način 

predstavitve oziroma umestitve dela v smislu instalacije. Učenki, ki sta uporabili 

tipkovnico (slika 22A), sta želeli izpostaviti problem množične komunikacije in 

odvisnost od informacij, ki jih lahko dobimo v vsakem trenutku (računalniki, 

mobilni telefoni). Poleg tipkovnice sta uporabili škatlo, na katero sta nalepili 

fotografije ljudi in jih med seboj povezali z žicami. Delo, ki sta ga poimenovali 

Now (Zdaj), bi postavili na hodnike šol. S tem bi mlade ozaveščale o nepotrebni 

uporabi sodobnih komunikacijskih sredstev in pomanjkanju kakovostnega 

druženja. 
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Slika 22: Izdelka učencev skupine 8B 

 

Skupina fantov je ustvarila izdelek z naslovom Chill out Maschin (slika 22B). Z 

izdelavo prototipa naprave so predlagali rešitev pri vzvodih za nastanek vojn. 

Naprava naj bi delovala tako, da tisti, ki ima željo napadati, vklopi napravo, v 

kateri se aktivirajo ventilatorji. Le-ti ga umirijo do te mere, da si glede napada 

premisli. Delo bi učenci postavili v pisarne diktatorjev, ki bi se ob uporabi 

naprave »ohladili«. Pri skupini fantov moramo izpostaviti originalnost ideje in 

zelo dobro razumevanje koncepta predstavljenega umetnika (Sedlaček), ki 

obravnava težke teme, premore veliko mero kritičnosti in hkrati humorja. 

Podobnost lahko zasledimo tudi pri omenjenih učencih. 

 

   

Slika 23: Izdelek učencev skupine 8B z naslovom Eco Scrin 

 

Delo z naslovom Eco scrin (slika 23) so izdelali učenci, ki so želeli opozoriti na 

problem onesnaževanja. Ob vklopu stikala in pritisku roke na ekran se le-ta 

prižge, na njem pa se pojavijo podatki in informacije o odvrženih in še uporabnih 

predmetih, ki jih je odvrgla oseba, ki je na ekran položila roko. Ura ponazarja čas, 

ki je pretekel od zadnjega odvrženega predmeta. Ekran bi učenci postavili v 
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trgovski center, kjer bi mimoidoče opominjali na nepotrebno odvržene še 

uporabne stvari. 

Lebdeči oblak je naslov dela, ki sta ga izdelali učenki skupine 8B (slika 24). Ideja 

se je razvila iz dejstva, da se ljudje ne zavedamo, kakšne stene (ovire) si 

postavljamo sami, in da vse stvari visijo v zraku. Skozi likovno delo se zato vidi, 

da lahko vidimo, kaj je na drugi strani, in se sami odločimo za pot. Bistvo 

strukture je, da visi v zraku, zato bi jo lahko obesili kamor koli. Izdelek učenk ima 

poleg svoje konceptualne zasnove tudi zanimivo likovno podobo. Sestavljen je iz 

različnih odpadnih kartonov, ki so povezani z vrvicami ter z njimi pripeti na 

šolsko ograjo. 

 

  

Slika 24: Izdelek učenk skupine 8B z naslovom Lebdeči oblak 

 

Opirajoč se na likovne izdelke, smo v vseh skupinah pri večini likovnih del 

učencev zaznali originalnost pri reševanju likovnih nalog. Seveda so učenci pri 

delu upoštevali vnaprej dogovorjene kriterije, oblikovane glede na zastavljene 

cilje iz UN LVZ. 
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h) Izjave učencev 

Po končanih likovnih nalogah smo z učenci opravili neformalni pogovor. Izkazalo 

se je, da je bila učencem v vseh skupinah naloga zanimiva. V skupini 7A so 

navedli nekaj vzrokov za zanimivost: 

Učenka 1: »Ker so nastali različni izdelki.« 

Učenec 2: »Ker smo si sami lahko izbrali material.« 

Učenec 3: »Ker smo lahko naredili, kar smo sami hoteli.« 

Tudi učencem skupine 8A je bilo zanimivo, da so v okviru likovne umetnosti 

delali »nekaj drugega«, kar pomeni, da niso slikali ali risali. Učenka skupine 8A 

je rekla, da je bilo zanimivo zato, »ker smo delali, kar še nismo nikoli prej«. 

Druga učenka je rekla, da »naloga ni bila težka, ker je bila zanimiva« in še »lahko 

smo delali, kar smo hoteli«. Če bi učenci nalogo lahko ponovili, ne bi spremenili 

ničesar, dela bi naredili le še bolj masovna in večja. Učenec iste skupine je dodal: 

»Fajn bi bilo, če bi dela umetnika videli v živo, saj na fotografiji ne vidimo takega 

učinka.« Ta izjava predstavlja izhodišče za načrtovanje naslednjega akcijskega 

koraka. 

Učenci skupine 8B so navedli, da se določene ideje ne dajo predstaviti tako, da bi 

upoštevali vse likovne pojme, ki smo jih v uvodnem delu predstavili, saj ima 

prednost ideja. Če bi učenci delo lahko naredili še enkrat, bi si želeli, da bi 

naprave v resnici delovale, narejene pa bi bile iz podobnih materialov in stvari. 

Eden izmed učencev je dejal, da je bilo delo zabavno, ker je bilo drugačno in ker 

je bila vključena tehnika (montaža sestavnih delov). Zanimivo razlago je podala 

učenka 8B, ki je rekla, da »če se od začetka narobe lotiš izdelka, izgubiš veselje, 

zato je bolje, da že od začetka natančno oblikuješ idejo«. Učenci so tudi ugotovili, 

da če bi nastala dela postavili v javni prostor, bi morali zraven podati razlago ali 

delo opisati, da bi ga drugi (opazovalci) razumeli. 

 

4.2.4 Sklepne ugotovitve 

 

Z analizo prvega akcijskega koraka smo opisali potek poučevanja in učenja ob 

izbiri primerov iz sodobnih likovnih praks (RV 3). Glede na to, da učenci ob 

začetku prvega akcijskega koraka niso poznali sodobne umetnosti, lahko 

povzamemo, da so bili ob spoznavanju del sodobne umetnosti ustrezno, 
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pravzaprav zelo motivirani, kar so izkazovali s sodelovanjem in izražanjem 

mnenj. Glede na (po)ustvarjena dela učencev lahko sklenemo, da so nekateri 

očitno zelo dobro razumeli koncepte predstavljenih umetnikov, od tega, da so 

pokazali veliko mero kritičnega odnosa do nekaterih življenjskih situacij, do prave 

mere humorja pri oblikovanju in realizaciji ideje. Posledica tega so konceptualno 

dobro zasnovani izdelki, veliko tudi likovno zanimivih. Vsekakor je za učence 

predstavljalo novost koncipiranje ideje pred začetkom likovnoustvarjalnega dela. 

Tega učenci do takrat niso bili deležni in opazili smo, da jim je na začetku to 

predstavljalo nekaj težav. Največ težav so imeli učenci skupine 7A. Nekateri tudi 

ob koncu likovnoustvarjalnega dela niso imeli ideje, ampak so se ukvarjali le z 

likovno podobo izdelka. Nasprotno so prav vsi učenci skupin 8A in 8B oblikovali 

idejo svojega dela. 

V analizi prvega akcijskega koraka smo opisali potek poučevanja in učenja ob 

izbiri motiva oz. vsebine glede na izbrani likovni pojem (RV 4). Ob spoznavanju 

sodobnega umetnika so učenci spoznali in obnovili likovne pojme, podane z 

učnim načrtom, in jih vključili v vsebino svojega likovnega izdelka. Likovne 

naloge so glede na podane likovne pojme reševali zavzeto in ustrezno, pokazali so 

veliko ustvarjalnih idej. Skozi potek dela smo pri učencih zaznali originalnost in 

izvirnost tako pri snovanju konceptov kot pri likovnem izrazu samega izdelka. 

Ugotovili smo, da je bilo učencem všeč, da so delali, kar so hoteli, v smislu lastne 

zamisli. Ob pogovoru z učenci smo prav tako ugotovili, da se zaradi ideje, ki igra 

pri sodobnem oblikovanju glavno vlogo, ne moremo vedno držati vseh 

obravnavanih likovnih pojmov. Delo je lažje realizirati, če je ideja od začetka 

jasno oblikovana, saj v tem primeru učenec natanko ve, kaj za delo potrebuje. 

Temeljno izhodišče za načrtovanje naslednjega koraka predstavljajo izjave 

učencev, da je za boljše razumevanje sodobnega likovnega dela treba o delu nekaj 

povedati. Ob tem pomislimo na podajanje razlage glede nastanka dela, razlago 

idejnega ozadja ali zgolj usmerjanje gledalca k razmišljanju in oblikovanju 

kritičnega mnenja. To pa zmore samo stokovno podkovana oseba. Za načrtovanje 

naslednjega koraka je bila pomembna tudi izjava učenca skupine 8A, ki je dejal, 

da če bi likovno delo videli v živo in ne na reprodukciji, bi ga bolje doživeli. 
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4.3 DRUGI KROG AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA 

 

4.3.1 Izhodišče 

 

Nekatere ugotovitve prvega akcijskega koraka so nam bile v pomoč pri 

načrtovanju drugega kroga akcijskega raziskovanja. Pri načrtovanju drugega 

kroga smo izhajali iz dveh temeljnih izhodišč, ki sta nastali kot spoznanje v prvem 

krogu, in sicer: 

– Umetniškega dela, predvsem sodobnega, ki je velikokrat vezano na 

postavitev v prostoru, ne moremo popolnoma doživeti le s 

prikazovanjem reprodukcij. 

– Sodobno umetniško delo lahko opišemo, ne moremo pa si ga sami 

popolnoma razložiti. Zato bi potrebovali razlago strokovnjaka. Ob tem 

se moramo zavedati, da obstaja več razlag, a nekdo mora razložiti 

koncept dela, okoliščine ali vzrok za nastanek in primerno voditi 

diskusijo, saj sodobno umetniško delo dopušča različne interpretacije 

gledalcev, prav tako pa spodbuja različna mnenja posameznikov. 

Načrtovanje dejavnosti drugega kroga smo skrbno preučili in vključili tudi 

kustosinjo, ki v Umetnostni galeriji Maribor vodi pedagoški program. V drugem 

akcijskem raziskovalnem koraku smo raziskavo nadaljevali na ogledu razstave 

Zipped worlds/Fotografija v javnem prostoru. S kustosinjo smo pred izvedbo 

drugega koraka izvedli pogovor in skupaj načrtovali potek dela: 

– ogled razstave, 

– vključevanje pojmov iz učnega načrta za LUM v interpretacijo 

omenjene razstave in razstavljenih likovnih del, 

– povezovanje izbranih pojmov v snovanje likovne naloge.  

 

4.3.2 Spremembe 

 

Spremembe, ki smo jih uvedli v drugem koraku, so se nanašale na: 

– uporabo ustreznih metod dela (razlaga, prikazovanje, metoda estetske 

komunikacije), 

– avtentični prostor in avtentično umetnino, 
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– pogovor s strokovnjakom o likovnem delu, 

– odnos učencev do koncepta likovnega dela, 

– odnos stvaritev v okolju, vzbujanje občutkov, spodbujanje razmišljanja 

in opazovanje umetnosti. 

Predvidevali smo, da bodo učenci: 

– doživeli in razumeli prikazana likovna dela,  

– jasno oblikovali in izražali mnenja in stališča, 

– razvili pozitivnejši odnos do del sodobne likovne umetnosti, 

– kritično vrednotili prikazana dela in razstavo. 

 

4.3.3 Analiza 

 

Načrtovano razstavo so si učenci ogledali v dveh ločenih skupinah. Najprej so si 

razstavo ogledali učenci skupine 7A (18. 2. 2016, med 8.45 in 10.15), nato pa 

skupaj učenci skupin 8A in 8B (2. 3. 2016, med 8.00 in 9.30). Razstava z 

naslovom Zipped worlds/Fotografija v javnem prostoru je bila postavljena v 

Studiu UGM, ki ga upravlja Umetnostna galerija Maribor. Na razstavi je bilo 

predstavljenih dvanajst del umetnikov iz različnih evropskih držav. Večinoma so 

bila predstavljena fotografska dela, vključena je bila postavitev s fotografijami in 

tabličnim računalnikom, dva videa in svetlobni objekti s fotografijami. 

 

a) Samostojno opazovanje razstavljenih likovnih del 

Po vstopu v Studio UGM je kustosinja učencem predstavila razstavni prostor, ki 

je namenjen razstavljanju del sodobne umetnosti. Učenci skupine 7A razlage v 

uvodnem delu niso spremljali z zanimanjem, rečemo lahko, da so bili nekoliko 

ravnodušni. Učenci skupin 8A in 8B pa so že na začetku aktivno sodelovali v 

pogovoru s kustosinjo. Takoj po kratkem predstavitvenem uvodu so učenci dobili 

navodila za prvo nalogo. Vsak učenec je dobil list, na katerem je bil zapisan del 

besedila iz razstavnega kataloga in nekatere izjave kustosa razstave. Naloga 

učencev je bila podčrtati dele besedila, ki jih bodo ob samostojnem ogledovanju 

razstave nagovorili ali pritegnili njihovo pozornost. Podčrtani naj bodo tisti deli 

besedila, ki jim bodo dali informacijo o njihovem življenju ali se jim bodo zdeli 

pomembni za razumevanje sveta (delo z besedilom).  
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Slika 25: Samostojen ogled razstave – skupina 7A 

 

Učenci vseh treh skupin so si z zanimanjem ogledali razstavo in vsak po svoje 

podčrtovali izjave, zapisane na delovnem listu. Nekateri učenci skupine 7A so si 

razstavo ogledovali sami, večina učencev pa si je razstavo ogledovala v dvojicah 

(sliki 25B in 25C), po trije (slika 25A) ali štirje (slika 25D) učenci v skupini. 

Učenci, ki so se oblikovali v skupine, so o delih razpravljali in delili svoja 

mnenja. V skupini sta bila tudi dva učenca, ki sploh nista pokazala zanimanja za 

delo. Ves čas samostojnega dela sta sedela na stolih pred enim izmed videov. 

Nista sodelovala, vendar tudi nista motila drugih učencev. Učenci skupine 7A so 

za samostojen ogled razstave potrebovali 16 minut, učenci skupin 8A in 8B pa 13 

minut. 

 

   

Slika 26: Samostojen ogled razstave – skupini 8A in 8B 
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Učenci skupin 8A in 8B so si razstavo v povprečju ogledovali v dvojicah (sliki 

26B in 26C), kar nekaj učencev pa se je na ogled napotilo individualno (slika 

26A). Po 15 minutah samostojnega ogleda so učenci s kustosinjo pregledali 

izbrane izjave. Izbrane izjave so učenci prebrali in jih komentirali. Učenci so 

lahko podčrtali več izjav ali pa nobene, zato se število izjav ne ujema s številom 

učencev. 

 

Preglednica 28: Ranžirna vrsta kategorij podčrtanih izjav iz podanega teksta 
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Rang Kategorija 7A 8A 8B f f % 

1 
Smo najbolj fotografirana, posneta globalna populacija, 

najbolj vizualno nadzorovana populacija vseh časov 
4 7 8 19 27,1 

2 
V času mobitelov in digitalnih kamer vztrajamo na 

pravici do zasebnosti, obenem pa »snapshotamo« 
6 1 6 13 18,6 

3 
Fotografija vstopa v javni prostor s svojo fizično 

prezenco 
10 0 3 13 18,6 

4 
Fotografija je najbolj prisoten vizualni medij v urbanem 

prostoru sedanjosti 
5 5 2 12 17,2 

5 
Satelitske in druge kamere nas spremljajo na vsakem 

koraku 
2 5 1 8 11,4 

6 Zavest o tem, da je vse okrog nas 24/7 snemano 4 1 0 5 7,1 

Skupaj  31 19 20 70 100 

 

Učenci so pred nadaljevanjem odgovorili na vprašanje kustosinje »Kakšna se vam 

je zdela razstava?« Imeli so podane tri možne odgovore: zanimiva, se ne morem 

odločiti in nezanimiva. Kustosinja jih je opozorila, da so vsi trije odgovori 

pravilni in da je prav, da so iskreni. Večina učencev je izbrala odgovor, da se ne 

morejo odločiti. V skupini 7A sta dva učenca rekla, da je nezanimiva, tri učenke 

pa, da je zanimiva. Da je zanimiva, so tudi v skupinah 8A in 8B izbrali trije 

učenci (dve učenki in en učenec) in le en učenec, da razstava ni zanimiva. 

Iz preglednice 28 je razvidno, katere izjave so učenci največkrat podčrtali. 

Največkrat izbrano izjavo so komentirali v smislu: 

Učenka 1 7A: »Dejstvo, da nas non-stop fotografirajo, je grozno.« 

Učenka 2 7A: »Na to sploh nikoli ne pomislimo, ampak je logično.« 

Učenec 1 8B: »Že danes so nas fotografirali: učiteljica, google street, 

sateliti ...« 

V drugem najpogosteje podčrtanem delu besedila so se učenci prepoznali.  

Učenka 3 8A: »Jaz ne dovolim, da me drugi fotografirajo, ker me lahko 

dajo na splet. Tega nočem.« 
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Učenec 2 8B: »Pomeni, da si želimo imeti zasebnost, v resnici pa sami o 

sebi objavljamo fotografije.« 

Učenka 1 7A: »Pravica do zasebnosti je pomembna.« 

Ob vprašanju, ali so že objavili kakšno svojo fotografijo, so se spogledovali in 

odgovarjali ravno nasprotno. 

Učenka 4 8A: »Ja, saj to ni nič takega.« 

Skozi pogovor smo ugotovili, da so učenci v tekstu našli povezave s svojim 

življenjem in tudi s fotografijami na razstavi. Ob tem so razmišljali, koliko 

fotografij so videli ob poti iz šole do galerije (oglasni panoji, reklame, revije, 

mobilni telefoni ...). 

 

b) Razlaganje novih pojmov, pogovor in prikazovanje slikovnega 

materiala 

Po prvi nalogi je sledilo vodstvo po razstavi, ki ga je izvedla kustosinja galerije 

(skupina 7A: 42 minut; skupini 8A in 8B: 37 minut). Ob fotografijah in videih so 

učenci skozi razgovor spoznavali definicije novih pojmov in jih povezovali z 

likovnimi deli. Fotografija, kot vseprisotni medij, tako v javnem kot v zasebnem 

prostoru, je bila osrednja tema. Hkrati so učenci odkrivali razlike med 

reprodukcijo in avtentično umetnino. Učenci so spoznali različne idejne in 

vsebinske pristope, različne poglede na temo javnega in zasebnega prostora ter 

skozi pogovor in argumentiranja izražali svoja mnenja in stališča. Srečali so se 

tudi s sporočilom (odzivom) umetnika na problematiko vsakdanjega življenja. V 

nadaljevanju izpostavljamo nekatera dela, ob katerih so učenci izrazito izražali 

svoja mnenja. 

Največ razprav z učenci se je vnelo ob delu z naslovom Kje je začetek našega 

zasebnega prostora? Umetniško delo je predstavljalo fotografije, ki jih je umetnik 

snel s svetovnega spleta. Le-te so bile posnete z varnostnimi kamerami, ki so si jih 

ljudje sami namestili. S tem, ko jih je umetnik razstavil v galeriji, je ljudem 

odvzel intimni prostor. Na fotografijah so bili posnetki ljudi iz njihovega 

zasebnega prostora – stanovanj. 
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Slika 27: Uvodni pogovor o zasebnem prostoru ob delu Daria Belića, Where is the Beginning of 

Our Private Space?! 

 

Učenci so bili vidno presenečeni, nekateri tudi zgroženi, saj so se identificirali z 

ljudmi na posnetkih (slika 27). 

 Učenka 1 7A: »Kaj lahko tudi naše fotografije kar tako dajo na razstavo?«  

 Kustosinja: »Seveda, če jih objavite na spletu, ste jih dali v javni prostor.« 

Učenka 2 7A: »To je nesramno!« 

Učenka 1 7A: »Pa kaj to lahko naredijo?« 

Kustosinja: »Saj je bila fotografija na spletu.« 

Učenka 3 7A: »Ali ti ljudje vedo za to? Lahko tožijo umetnika?« 

Učenci so ob delu razmišljali, da je zasebnost enako pomembna kot varnost. Ob 

fotografijah je bil postavljen tablični računalnik, s pomočjo katerega so se učenci 

ob samostojnem ogledu fotografirali. 

Kustosinja: »Kaj pa se lahko zdaj zgodi z vašo fotografijo?« 

Učenec 1 8A: »Kar koli. Vi se lahko odločite.« 

Učenec 2 8B: »Jo zbrišete, objavite, razvijete in razstavite v galeriji.« 

Kustosinja: »Zakaj?« 

Učenec 3 8A: »Ker smo jo s tem dali v javni prostor.« 

Pri tem umetniškem delu smo se zadržali najdlje, saj so se učenci očitno 

identificirali z ljudmi na posnetkih in razmišljali o tem, kaj bi bilo, če bi se na 

posnetkih znašli sami. 
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Slika 28: Emma Ciceri, Anatomia – Folle (Anatomy – Crowds) 

 

Podoben problem se je pojavil pri videu, ko je umetnica vzela posnetke s spletne 

strani za izmenjavo videoposnetkov – youtube (slika 28). Posnetki so prikazovali 

publiko med različnimi koncerti (montaža), vedno pa je bil izpostavljen en človek, 

ki so ga nosili po rokah. Ob tem so se pogovarjali o tistem v množici, ki ga ne 

opazimo. Ob tem so učenci razmišljali, da si tudi njihov posnetek lahko sposodi 

kdor koli na svetu. 

 

 

Slika 29: KOLEKTIVA, Posebno mesto v mestu / Special Place in the City, 2004–2009 

 

 

Učence je pritegnilo tudi delo, ki se je od drugih razlikovalo po vizualni plati. To 

so bili svetlobni objekti, ki so bili postavljeni na način, da so fotografijo lahko 

opazovali le od zgoraj navzdol in le štirje učenci hkrati (slika 29). Prizori, ki so 

bili prikazani na fotografijah, so predstavljali operacijo. Na fotografijah so bile 

črne lise, ki so zakrivale del posnetka. Predstavljamo pogovor, ki je potekal med 

kustosinjo in učenci skupin 8A in 8B. 
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Kustosinja: »Zakaj je umetnik tako razstavil fotografije?« 

Učenka 1: »Da gledamo od zgoraj navzdol.« 

Učenka 2: »Da gledamo iz istega položaja, kot je fotograf fotografiral.« 

Kustosinja: »Koliko ljudi pa hkrati lahko gleda fotografijo?« 

Učenec 3: »Največ štirje.« 

Učenka 1: »Da si jih ne moremo vsi hkrati ogledati.« 

Kustosinja: »Zakaj pa si jih ne bi smeli?« 

Učenec 3: »Ker fotografije prikazujejo operacijo. Tudi zdravniki ne 

operirajo v gruči ljudi.« 

Kustosinja: »Kaj pomeni operacija za človeka?« 

Učenka 4: »To je zasebna stvar. Noben ne bi želel, da ga gledajo, ko je v 

takšnem položaju.« 

Kustosinja: »Zakaj pa, mislite, so preko fotografij črne lise?« 

Učenka 1: »Da ne vidimo vsega, ker operacija ni lepa.« 

Učenec 5: »Da nas še bolj zanima, kaj je pod njimi.« 

Učenci so imeli o delu različna mnenja, delo je sprožilo različna občutja. Večina 

se je strinjala, da je umetnik z obliko postavitve poudaril zasebnost operativnega 

posega in sprovociral našo radovednost s črnimi lisami. 

 

 

Slika 30: Adrian Paci, One and twenty-four chairs 

 

Naslednje umetniško delo, pri katerem so učenci močno izražali svoja stališča, je 

imelo naslov En in štiriindvajset stolov (slika 30). Šlo je za umetniško akcijo – 
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performans. Umetnik se je dogovoril s 24 ljudmi, da so iz svojega doma prinesli 

stol na nek dogovorjen prostor, kjer so se posedli v krog in čakali drug drugega. 

Svoj osebni predmet so iz zasebnega prostora nesli v javni prostor in s tem 

postavili vprašanje o razmerju med zasebnim in javnim prostorom. Pogovor o 

delu je začela učenka skupine 7A: 

Učenka 1: »Kaj ni to malo čudno, da sedijo na stolih v krogu nekje 

zunaj?« 

Kustosinja: »Točno. To ni normalno. Kaj mislite, da je umetnik želel s to 

akcijo povedati? Kaj pa stol pomeni doma?« 

Učenka 2: »Stol pomeni varnost.« 

Učenka 3: »To je nekaj domačega, kar je tvoje.« 

Kustosinja: »Kaj pa nosimo iz zasebnega v javni prostor?« 

Učenka 3: »Denarnico.« 

Kustosinja: »Po navadi se v intimnem prostoru počutimo varno, v javnem 

pa ne tako zelo.« 

Učenec 4: »Zakaj pa so se postavili v krog?« 

Učenec 5: »Morda je to 24 ur, vsako uro pride eden s svojim stolom.« 

Učenec 6: »Gre za čas, da enkrat vse mine.« 

Učenka 7: »Ali pa, da nas vsi lahko gledajo 24 ur, 7 dni na teden.« 

 

 

Slika 31: Fabrizio Giraldi, The Rules of the Game 

 

Naslednji primer, z naslovom The Rules of the Game, je učence fasciniral zaradi 

svoje velikosti (slika 31). Predstavljamo kratek pogovor o ideji likovnega dela. 

Kustosinja: »Kako pa je bilo to fotografirano?« 
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Učenec 1 8A: »S kamero na glavi?« 

Kustosinja: »Zakaj pa bi umetnik tako fotografiral?« 

Učenka 2 8B: »Da se gledalec postavi na njeno mesto in mi postanemo 

igralci na srečo.« 

Kustosinja: »Ali je igra na srečo zasebna ali javna?« 

Učenec 1 8A: »Zasebna.« 

Učenec 3 8B: »Ne, vsi te lahko vidijo.« 

Učenka 2 8B: »Samo, če si zasvojen, se skrivaš. Nočeš, da drugi vejo, da 

se igraš.« 

Ob delu so učenci razmišljali in delili mnenja o tem, ali je zasebno ali javno. 

Izražali so različna mnenja in se strinjali, da je zasvojenost z igrami na srečo ena 

najpogostejših zasvojenosti na svetu. Ob tem so igre na srečo nekateri učenci 

povezali z igricami, ki jih sami igrajo preko spletnih aplikacij, na računalniku ali 

mobilnem telefonu. 

 

 

Slika 32: Eva Petrič & Laurent Ziegler, Gray Matters 

 

Slika 32 prikazuje fotografije, ki so učencem tako v skupini 7A kot v skupinah 8A 

in 8B bile najbolj všeč. V vseh primerih je šlo za vojaške utrdbe oziroma objekte, 

ki so služili vojski. Ko jim je kustosinja povedala ta podatek, so si učenke skupine 

7A glede všečnosti fotografij premislile. Kar naenkrat jim fotografije niso bile več 

všeč. Ob tem so učenci ugotovili, da lahko dodatna informacija, podana s strani 

poznavalca, vpliva in spremeni mišljenje gledalca. Nasprotno so se izrazili učenci 

skupin 8A in 8B, ki so dejali, da so jim »fotografije še vedno fajn«, ne glede na to, 

kaj predstavljajo. 
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Slika 33: Borut Krajnc, Empatiness 

 

Učenci so posvetili več pozornosti tudi fotografijam slovenskega umetnika Boruta 

Krajnca. 

Kustosinja: »Kaj pa opazite na teh fotografijah?« 

Učenec 1 8B: »So brez veze.« 

Učenka 2 7A: »Jumbo plakati so prazni.« 

Učenec 3 8A: »Nič ni zanimivega.« 

Učenec 1 8B: »Meni predstavlja dolgčas.« 

Učenec 4 7A: »Ni mi zanimivo.« 

Kustosinja: »Zakaj pa se je umetnik odločil, da pusti jumbo plakat prazen? 

Kdaj je nekaj prazno?« 

 Učenka 2 7A: »Navajeni smo, da so jumbo plakati polepljeni.« 

Kustosinja: »Ja, prazno je tam, kjer smo vajeni, da je polno. On je pa to 

naredil prazno. Zakaj?« 

Učenec 5 8B: »Mogoče je hotel povedati, da ljudje nimajo več sočutja do 

človeka – to je praznina.« 

Učenka 6 8A: »Ali da svet propada.« 

Učenka 2 7A: »Izpostavil je nasprotje.« 

 

Ob koncu skupnega ogleda razstave smo ugotovili, da učenci ob prvem pogledu 

na nekatera likovna dela niso izrazili mnenja ali občutkov, prav tako niso razbrali 

sporočila. Šele ob vodenem razgovoru in delni razlagi idejnega ozadja 

posameznega dela so učenci prišli do svojih zaključkov. Nekateri so dela kritično 

ovrednotili in izrazili tudi negativna mnenja. Predvsem pa se je pokazalo, da so se 

učenci ob veliko delih poistovetili s problematiko, ki jo je delo izpostavljalo. Ob 

tem so nekateri zelo jasno in konkretno izražali svoja stališča. 
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c) Samostojno delo 

Učenci so bili pred naslednjo nalogo. Na liste manjših formatov so morali izraziti 

(napisati, narisati) zasebni – intimni prostor. Na razpolago so imeli raznovrsten 

risarski material (flomastri, svinčniki, barvice). Oblika ni bila pomembna, lahko je 

bilo v obliki risbe, predmetne, nepredmetne, lahko tekst, poezija, strip ... Učenci 

so si v galeriji poiskali svoj prostor. Lahko so se razporedili po vsej galeriji. 

Večina učencev je delala v parih ali v skupini, redkokdo je delal sam. Nekateri so 

klepetali, nekateri so resnično izražali svoja čustva in razmišljanja. Učenca 

skupine 8A je že pred delom zanimalo: »Kdo bo pa to videl?« Odgovor bo dobil 

po tej nalogi. 

 

   

Slika 34: Samostojno delo učencev skupine 7A 

 

Učenci skupine 7A so se večinoma formirali v večje skupine, le nekaj učencev se 

je dela lotilo v dvojicah (slika 34). Učenci so svoj odnos do intimnega prostora 

izražali na različne načine: nekateri so risali določen motiv (posteljo, stranišče 

ipd.), nekateri so risali zgolj črte, ki so govorile o njihovem počutju, veliko 

učencev se je izražalo z besedami. V vseh skupinah se je le en učenec odločil, da 

bo ta del naloge opravil sam. Našel si je mesto v kotu galerije in pisal pesem 

(slika 35). 
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Slika 35: Intimni prostor enega izmed učencev skupine 8B 

 

Nekaj učencev ni imelo ideje, kako izraziti svoj intimni prostor, zato so za nasvet 

prosili sošolce (slika 36). Samostojno delo je v skupini 7A potekalo 21 minut, v 

skupinah 8A in 8B pa 24 minut. 

 

 

Slika 36: Samostojno delo učencev skupin 8A in 8B 

 

V drugem delu naloge so učenci po končanem ustvarjanju vsak svoj likovni 

izdelek dali v kuverto. S kuverto so lahko naredili, kar so želeli. Na tak način so 

sami prevzeli odgovornost – kot z objavami na svetovnem medmrežju. Kustosinja 

je na vprašanje učenke iz skupine 7A »Ali lahko kuverto pustimo tukaj?« 

odgovorila, da, »Če jo pustiš tukaj, ne veš, kaj se bo s tem zgodilo. Morda pristane 

na razstavi.« »Potem pa raje ne bom,« je sledil odgovor učenke. 
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d) Zaključni del – vrednotenje 

Ob koncu samostojnega dela so učenci skupaj s kustosinjo skozi razgovor 

analizirali potek dela in se pogovorili o odnosu učencev do razstavljenih 

umetniških del (sliki 37 in 38). 

 

 

Slika 37: Pogovor učencev skupine 7A s kustosinjo po samostojnem delu 

 

Razgovor je v skupini 7A potekal 9 minut, v skupinah 8A in 8B pa 8 minut. 

Kustosinja: »Ali se je po ogledu razstave vaš odnos do fotografij in drugih 

del spremenil? Se je izboljšal ali poslabšal?« 

Učenec 1 8B: »Na začetku se je ideja zdela brezvezna. Nisem vedel, kaj 

hoče umetnik prikazati s fotografijo. Nisem si mislil, kaj bo. Zdaj se mi pa 

ideja zdi zanimiva.« (opomba avtorja: delo Boruta Krajnca, slika 33) 

Učenka 2 8B: »Ko zveš ozadje slike, ko ti nekdo razloži, potem tudi veš, kaj 

je umetnik želel sporočiti.« 

Kustosinja: »Ali ste po ogledu razstave spoznali kaj novega, ste prišli do 

kakšnih ugotovitev?« 

Učenec 3 8A: »Zdaj vsak ve, kaj je zasebno in kaj javno.« 

Učenka 4 7A: »Mogoče zdaj razmišljamo o tem, kaj bomo vzeli s spleta.« 

Učenka 5 8A: »Pričakovala sem več slik. Premalo jih je na razstavi.« 

Učenka 2 8B: »Spoznali smo, kako nastane fotografija. Fajn je bilo, da 

smo si najprej ogledali razstavo. Da lahko imamo svoje mnenje.« 
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Učenec 1 8B: »Ko smo si sami ogledali fotografije, smo si sami zamislili, 

kaj predstavlja. Potem pa ste nam o vsebini vi povedali in smo spremenili 

mnenje.« 

Po zaključnem pogovoru smo ugotovili, da dodatna informacija velikokrat vpliva 

na drugačno doživljanje likovnega dela. S tem se odpirajo nove teme, o katerih 

lahko razmišljamo. 

 

 

Slika 38: Pogovor učencev skupin 8A in 8B po samostojnem delu 

 

Pred odhodom iz galerije je kustosinja učence povabila, da lahko posnete 

fotografije zbrišejo. Nekaj učenk iz skupine 7A se je odločilo, da bodo fotografije 

pustile na ogled v galeriji (tablični računalnik). Učenci skupine 8B pa so 

fotografije izbrisali že med obiskom galerije. Ob izhodu so tri učenke iz skupine 

7A kuverte s svojimi izdelki izročile kustosinji z izjavo »saj nič ne skrivamo«. 

Izročitev kuvert je zvenela kot provokacija. Učenec skupine 8B je na list papirja 

zapisal pesem in jo dal v kuverto ter izročil kustosinji. Ob tem je izrazil željo, da 

naj kustosinja pesem prebere. Učenci skupin 8A in 8B so delo in možnost 

odločitve, kaj narediti s kuverto, vzeli manj resno oziroma osebno v primerjavi z 

učenci skupine 7A. Vsaj polovica učencev skupin 8A in 8B se je odločila, da 

pustijo kuverto v galeriji. 
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e) Analiza dela in refleksija 

Po obisku razstave smo se v šoli v sproščenem pogovoru seznanili z različnimi 

vtisi učencev in s tem delno odgovorili na RV 5 (Kakšna je sprememba odnosa 

učencev ob predstavitvi avtentične umetnine oziroma predstavitvi avtorja?). 

Učenka 1 7A: »Zanimive so bile ČB-slike.« 

Učenka 2 8A: »Malo več sem pričakovala, mi ni bilo zanimivo.« 

Učenka 3 8B: »Meni ni bilo všeč, ko so umetniki vdrli v zasebnost ljudi.« 

Učenec 4 8B: »Meni pa je to bilo všeč.« 

Učenec 5 8A: »Ko ste rekli, da gremo na razstavo, sem pričakoval slike in 

risbe. To sem si vedno predstavljal kot umetnost. Tukaj pa so bile 

predstavljene fotografije.« 

Učenec 6 8A: »Ja, fotografije nas spremljajo povsod, tudi na straniščih, 

na primer v kinu.« 

Ugotovili smo, da je veliko učencev pričakovalo, da jim bodo umetniška dela 

všeč. Ob vprašanju, ali je bil namen umetnikov, da bi nam fotografije bile všeč, so 

učenci odgovorili: 

Učenka 1 7A: »Ne, hoteli so pritegniti pozornost.« 

Učenka 2 8A: »Nekaj so nam hoteli povedati, imeli so idejo.« 

Učenka 3 8A: »Hočejo opozarjati na nekaj.« 

Učenci so imeli zelo različna mnenja o razstavi. Nekaterim se je razstava zdela 

zanimiva, ker je bila drugačna, ker so umetniška dela prikazovala motive, za 

katere so mislili, da jih umetniki ne upodabljajo. Nekaj učencev iz vseh treh 

skupin je reklo, da je bila razstava »brezzveze, ker nobena fotografija ni bila 

lepa«. 

Ob zaključku naj zapišemo še nekaj mnenj, ki predstavljajo spoznanja učencev: 

Učenec 1: »V bistvu je sodobna umetnost fajn, ker lahko poveš, kaj si 

misliš.« 

Učenec 2: »Umetnost nas opozori tudi na probleme, ki jih nekdo ima.«  

Učenec 3: »Tudi na probleme, ki jih imamo vsi, v smislu države oziroma 

prostora, kjer živimo.« 

Zgoraj zapisana mnenja učencev predstavljajo izhodišča za načrtovanje zadnjega 

akcijskega koraka in potrjujejo naša predvidevanja, da bodo učenci razvili 

pozitivnejši odnos do sodobnih likovnih del, da jih bodo doživeli in razumeli. 
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4.3.4 Sklepne ugotovitve 

 

Ob pogovoru s kustosinjo galerije smo uvedli spremembe, ki smo jih vnesli v 

drugi krog akcijskega raziskovanja. Nanašale so se na avtentični prostor in stik 

učencev z avtentično umetnino. Ob splošnih metodah dela (pogovor, razlaga in 

prikazovanje) je bila ob stiku z avtentično umetnino uporabljena tudi metoda 

estetskega transferja. Med potekom drugega akcijskega koraka smo opazovali 

odnos učencev do konceptualnih zasnov in do umetnin samih. Opazili smo, da se 

je odnos učencev do opazovanih likovnih del skozi vodstvo po razstavi 

spreminjal. V prvem delu, ko so si učenci razstavo ogledovali sami, so si nekateri 

izmed njih že ustvarili mnenje o določenem delu, nekateri pa si niso znali razložiti 

pomena posameznega dela. Ob vodstvu po razstavi, vodenem pogovoru in dodatni 

razlagi ter spodbudi kustosinje so učenci ob nekaterih delih svoje mnenje 

spremenili, toda različno. Nekateri učenci so pri istem delu z navdušenjem sprejeli 

idejo umetnika, medtem ko nekateri v ideji niso videli smisla. Razloge za različno 

odzivnost učencev lahko iščemo v različnih življenjskih izkušnjah učencev, saj so 

se nekateri z določenimi deli identificirali bolj kot drugi. Sklenemo lahko, da je 

sprememba odnosa učencev ob predstavitvi avtentične umetnine (RV 5) lahko 

odvisna tudi od občutljivosti posameznika na določen problem, od empatije glede 

na prikazano in od zmožnosti kritičnega izražanja posameznika. Učenci so 

prikazana likovna dela, glede na naša predvidevanja, doživeli ter jih ob razlagi in 

pogovoru tudi razumeli. 

Ugotovili smo tudi, da so učenci umetniška dela nehote povezovali s svojim 

življenjem in ne glede na izkušnje posameznika iskali vzporednice s temami, ki so 

za njih aktualne. Ugotovitve drugega raziskovalnega koraka predstavljajo 

izhodišče za načrtovanje zadnjega kroga akcijskega raziskovanja. 

Zanimivo je bilo tudi spoznanje učencev, da lahko teme oziroma vsebine 

likovnega dela povežemo z različnimi področji našega življenja. In obratno, skozi 

likovno delo lahko izrazimo svoje misli, občutke ali kritično stališče do vsakršne 

teme. Na tem mestu želimo izpostaviti nalogo, ki so jo imeli učenci po ogledu 

razstave. Ta ni bila tipično likovna, kot so učenci navajeni iz šole v obliki 

likovnoustvarjalnega dela. Zanimivo je bilo, da noben učenec ni izrazil 

negativnega mnenja o tem delu akcijskega koraka, kar kaže na to, da so s 
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tovrstnim praktičnim delom osmislili in dojeli bistvo sodobne likovne umetnosti, 

pri kateri je ideja pomembnejša od oblike. 

 

4.4 TRETJI KROG AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA 

 

4.4.1 Izhodišče 

 

Ugotovitve drugega kroga akcijskega načrtovanja so nam služile kot temeljna 

izhodišča za načrtovanje tretjega raziskovalnega koraka. Uporabili smo tri 

temeljna izhodišča, ki so nastala kot spoznanje v drugem krogu: 

– učenci pri raziskovanju del sodobne umetnosti izhajajo iz svojega 

življenja in se z likovnim delom identificirajo, 

– odnos do vsakodnevnih situacij lahko izražamo skozi 

likovnoustvarjalno idejo, 

– likovnoustvarjalno delo lahko povežemo z drugimi predmetnimi 

področji. 

Načrtovanje dejavnosti tretjega kroga smo skrbno proučili in likovni problem 

nadgradili s cilji, ki smo jih poiskali v učnem načrtu za državljansko in 

domovinsko kulturo ter etiko. Ker je bil namen tega koraka medpredmetno 

povezovanje, smo v načrtovanje vključili učiteljici DDE. Učenci so v 

raziskovalnem sklopu svoja razmišljanja in stališča o določeni temi izrazili s 

pomočjo likovnega materiala oziroma sodobnih medijev. Izpostavljen je bil 

koncept posameznika, oblikovan družbeno kritično. V vsaki skupini smo za 

izpeljavo tretjega akcijskega koraka načrtovali in izvedli 4 šolske ure: 

– 7A: 4. 3. 2016 (8.20–10.05), 11. 3. 2016 (8.20–9.05) in 15. 3. 2016 

(12.35– 3.25) 

– 8A: 4. 3. 2016 (10.10–11.45) in 10. 3. 2016 (10.10–11.45) 

– 8B: 9. 3. 2016 (11.00–12.35) in 22. 3. 2016 (12.35–14.25) 
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4.4.2 Spremembe 

 

Tretji sklop sprememb, ki smo jih uvedli v pouk likovne umetnosti v vseh 

razredih, se je nanašal na:  

– medpredmetno povezavo ure likovne umetnosti s predmetom državljanske 

in domovinske kulture ter etike, 

– uresničevanje ciljev obeh vključenih predmetov, 

– izhodiščno povezavo družbenokritične ideje z delom sodobne umetnosti, 

– likovne pojme, vezane na učni načrt LV, 

– pojme, povezane s sodobno umetnostjo, 

– samostojno odločitev učencev za sodobni pristop pri oblikovanju svoje 

ideje. 

 

4.4.3 Pogovor s sodelujočima učiteljicama DDE 

 

Pred izvajanjem tretjega akcijskega koraka smo izvedli pogovor z učiteljicama 

DDE (28. 1. 2016, 11.03–11.27). Obe učiteljici sta bili pripravljeni za sodelovanje 

in sta se veselili nove izkušnje. O medpredmetnem povezovanju je precej govora, 

vendar smo se strinjali, da se, po izkušnjah sodeč, učni načrti v istem razredu 

vsebinsko v smislu povezovanja ciljev ne skladajo, saj so le-ti zelo raznoliki. Obe 

učiteljici poučujeta tudi slovenski jezik na osnovni šoli, zato največ povezav 

iščeta pri tem predmetu. Pravita, da slovenščino in DDE povezujeta bolj 

naključno in ne kot načrtovano medpredmetno povezovanje. Navedli sta primer: 

ko se v 7. razredu pri DDE pogovarjajo o odnosih in vrednotah, razmišljajo o reku 

Le čevlje sodi naj kopitar in podobno. Učiteljici vidita možnosti medpredmetnega 

povezovanja DDE s predmeti slovenski jezik, zgodovina, glasba in likovna 

umetnost. Predvsem mislita na skupne vsebine, ko gre za povezovanje stilnih 

oziroma zgodovinskih obdobij ter iskanje vzporednic ali morda primerjavo 

življenja, odnosov in moralnih načel v določenem obdobju. Učiteljici sta povedali, 

da s sodobno likovno umetnostjo nista seznanjeni, a sta morda kje videli kakšno 

postavitev v javnem prostoru, pa se nista zavedali, da je to umetniška intervencija. 

Strinjali sta se, da je sodobna umetnost »drugačna«. Ko sta opisovali pojem 

»drugačna«, sta navajali: nevšečna, provokativna, izpostavlja družbene probleme 
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... Pogovarjali smo se o odzivih učencev ob usvajanju vsebin in ciljev predmeta 

DDE. Povedali sta tudi, da se učenci odzivajo zelo različno in da se kaže velika 

razlika že med skupinama 8A in 8B. V skupini 8A so učenci bolj zadržani pri 

izražanju stališč, medtem ko večina učencev v skupini 8B jasno in odločno izraža 

svoja stališča, še več, pripravljeni so argumentirati svoje odločitve in tudi 

prepričevati svoje sošolce o svojem prav. V vseh skupinah pa so razlike med 

posamezniki. Nekateri se ne vključujejo v debato o nekem določenem družbenem 

problemu iz razloga, ker enostavno ne poznajo obravnavane problematike. Opaziti 

je tudi učence, ki so »odsev« staršev: povedo tako, kot slišijo doma govoriti svoje 

starše. Nekateri učenci pa redno spremljajo dnevna poročila in tiskane novice ter 

so z družbenimi dogodki na področju Slovenije in sveta seznanjeni ter že znajo 

oblikovati svoje mnenje. Teh učencev je v skupinah 8A in 8B več kot v skupini 

7A. Vzrok za to ugotovitev lahko iščemo v starosti in manjši zrelosti mlajših 

učencev. Učiteljici sta bili pripravljeni sodelovati pri izvajanju medpredmetnega 

povezovanja, a sami ne bi znali vključiti umetnosti v predmet DDE. Dogovorili 

smo se, da bodo pri DDE obravnavali tematike, ki jih bomo pri uri likovne 

umetnosti povezali z idejnimi vsebinami umetniških del nekaterih slovenskih 

sodobnih likovnih ustvarjalcev. Učiteljici bosta na povezanost predmetov učence 

opozorili tako, da se bosta z njimi pogovarjali o tem, kje v vsakdanjem življenju 

srečamo različne odzive na družbene probleme (protesti, članki, odprta pisma, 

organizirane skupine, umetnost). 

 

4.4.4 Analiza 

 

a) Načrtovanje medpredmetne povezave 

Učiteljici za DDE sta po skupnem razgovoru izvedli uro DDE v posamezni 

skupini, vključeni v raziskavo. Skupina 7A je obravnavala pojem identiteta s 

poudarkom na pravici do imena (19. 2. 2016, 9.20–10.05), skupina 8A je 

obravnavala pojem demokracija s poudarkom na globalizaciji (17. 2. 2016, 11.00–

11.45), skupina 8B pa je razmišljaja o Evropski uniji in razlogih za migracije (16. 

2. 2016, 9.20–10.05). Pred izvajanjem likovnih nalog smo v učnem načrtu DDE 

poiskali cilje, ki smo jih vključili v načrtovanje tretjega akcijskega koraka. 
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b) Spoznavanje umetnika in povezava s predmetom DDE 

V nadaljevanju predstavljamo potek tretjega akcijskega koraka. 

 

Preglednica 29: Povezovanje vsebin DDE z vsebinami sodobnih umetniških del 

Skupina Vsebina DDE Umetnik Umetniško delo 

7A Identiteta Janez Janša Jaz sem Janez Janša (uvodnik 

v dokumentarni film) 

2012 

8A Demokracija in 

globalizacija 

Apolonija Šušteršič in  

Bojana Kunst 

MUSU – Muzej sodobne 

umetnosti 

Projekt, 2006 

8B Evropska unija in 

migracije 

Andreja Kulunčić Bosanci ven! 

2008 

 

Učencem skupine 7A smo v uvodnem delu predstavili sodobne umetnike Janeze 

Janše. Kot izhodišče za pogovor smo izbrali uvodnik v dokumentarni film Jaz sem 

Janez Janša. Učenci so ob filmu razmišljali o identiteti, ki so jo povezovali s 

pravico do imena (preglednica 29). Ena izmed učenk skupine 7A je za to, »da so 

se trije poimenovali z istim imenom«, že slišala. Glede umetniške ideje pa so 

učenci izražali različna mnenja: 

 Učenec 1: »Zaradi reklame Janeza Janše.« 

Učenka 2: »Ker ne znajo razmišljati.« 

Učenec 3: »Da protestirajo.« 

Učenec 4: »Da bi stranki naredili reklamo.« 

Učenka 5: »Ker so mislili, da bodo slavni.« 

O tem, kako so umetniki opredeljeni, za ali proti politiku, so imeli učenci različna 

mnenja. Učence smo opozorili, da se mi ne želimo pogovarjati o opredelitvi 

umetnikov ali o naši opredelitvi, ampak le o iskanju vzrokov za spremembo 

umetnikovega imena oziroma nastanek filma. Ob tem smo učence spomnili na 

vsebino drugega koraka in na njihove ugotovitve. Učenka skupine 7A je 

razmišljala: »Sama fotografija nam ni povedala dosti. Poiskati smo morali ozadje 

in sporočilo. Tudi ti umetniki so verjetno želeli izpostaviti nek problem.« Ob tem 

je druga učenka vprašala: »Zakaj so se preimenovali v nekoga, ki jim ni všeč?« 

»Važna je ideja in da provocirajo,« je zaključil en učenec. Učenci so razmišljali o 

tem, kako bi bilo, če bi si vsi spremenili svoje ime. Večina učencev si imena ne bi 

spremenila, ker se jim zdi, da to več ne bi bili oni. Ob tem smo izpostavili 

vprašanje, kaj je tisto, kar nas določa, in dobili smo različne odgovore: videz, glas, 
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spol, ime, karakter, oblika dlani, rasa, državljanstvo, prstni odtisi ... Zanimiva je 

bila ugotovitev, da se je v pogovor vključilo nekaj učencev, ki se pri urah likovne 

umetnosti po navadi ne vključujejo aktivno. Razloge za to lahko iščemo v 

njihovem interesu glede obravnavane problematike. 

V skupini 8A smo predstavili idejo umetnice Apolonije Šušteršič in kustosinje 

Bojane Kunst z naslovom MUSU – Muzej sodobne umetnosti. Po krajši 

predstavitvi projekta smo se osredotočili na logotip, za katerega so učenci takoj 

ugotovili, da gre za sposojen logotip trgovine pohištva IKEA (preglednica 29). 

Razmišljali so, zakaj je umetnica uporabila logotip in ga preoblikovala:  

Učenka 1: »Ker ta logotip vsi poznamo.« 

Učenka 2: »Vsi, ki so opazili ta logotip, so se spraševali, zakaj ne piše 

IKEA, ampak MUSU.« 

Učenka 1: »Potem so vsi zvedeli, kaj MUSU je.« 

Učenka 3: »Ona (umetnica) je želela opozoriti na problem, zato je 

uporabila logotip, da bi ga prepoznalo čim več ljudi.« 

Sklenili smo torej, da je IKEA globalno poznana, zato je tudi logotip 

prepoznaven. Pogovor smo napeljali na globalizacijo in se pogovarjali o njenih 

značilnostih, prednostih in slabostih. Pogovarjali smo se tudi o naši državi, o tem, 

katere »naše« stvari so globalno prepoznavne in s čim bi lahko prispevali k večji 

prepoznavnosti. Opazili smo, da je v skupini 8A aktivno sodelovalo in izražalo 

svoja mnenja sedem učencev, drugi pa so odgovarjali le ob učiteljevi spodbudi. 

V skupini 8B smo predstavili delo, sicer hrvaške umetnice, Andreje Kulunčić, 

Bosanci ven!, ki pa je bilo realizirano v Sloveniji. Delo smo izbrali, ker se je 

navezovalo na obravnavano vsebino pri uri DDE (preglednica 29). Umetnica se je 

z delom kritično odzvala na razmere, v katerih živijo delovni migranti, in na to 

opozorila s plakati. Učencem smo na začetku pokazali fotografije plakatov in jih 

pozvali, da povedo, kaj je na njih. Zanimivo je bilo, da niso prepoznali vsebine 

plakatov in so navajali, da »prikazujejo reklame« in »reklamirajo prodajo hiš«. 

Šele ko smo enega izmed učencev prosili, da je prebral tekst na plakatu, so učenci 

ugotavljali: 

Učenec 1: »Napisi sporočajo neke predsodke.« 

Učenka 2: »Fotografirana je moderna dnevna soba, na sosednji fotografiji pa 

je delavec, ki je to sobo naredil.« 
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Učenka 3: »Oni so delali to lepo sobo, sami pa sedijo in jedo nekje na 

gradbišču ali pa spijo v skupnih spalnicah.« 

Kasneje, ob prikazovanju fotografije plakata, umeščenega na ulico enega izmed 

mest, je učenka ugotovila, da so to »v resnici plakati, ki obveščajo ljudi o tem, 

kako živijo delavci iz Bosne«. Delo smo povezali s temo migracij oziroma selitev. 

Učenci so migracije takoj povezali z begunci, ki so naša vsakodnevna tema, in 

razvili pogovor o tem. Pogovor je bilo kar težko umiriti, saj so kmalu začeli 

preglasno izražati svoja mnenja, tudi na neprimeren način. Po pogovoru o vzrokih 

za migracije smo odkrivali različne vrste migracij, dobre in slabe lastnosti 

migracij ter prednosti in slabosti za državo, v katero se priseljenci namestijo. V 

skupini 8B je z izjavami izstopal učenec, ki ga splošna tematika zelo zanima. S 

svojimi izjavami je velikokrat tudi provociral in s tem rušil koncentracijo drugih 

ob obravnavanju vsebine. 

 

c) Razlaganje novih pojmov in pogovor 

Ob prikazovanju reprodukcij likovnih del sodobnih umetnikov in obravnavanju 

vsebin, vezanih na predmet DDE smo učence seznanili z likovnimi pojmi iz 

učnega načrta. 

 

Preglednica 30: Seznam obravnavanih pojmov 

Skupina Področje Pojmi 

7A Kiparstvo in 

fotografija 

odlitek, del, celota 

kader, kadriranje 

participatorne prakse, instalacija 

8A Fotografija fotografija, fotomontaža, prostorski ključi 

participatorne prakse 

8B Grafično oblikovanje značilnosti plakata, fotografija, tipografija, 

fotomontaža, rekompozicija 

 

S skupino 7A smo se pogovarjali o fotografiji, kadru in kadriranju ter o odlitku, 

celoti in delu. Obnovili smo pojem instalacija. Izpostavili smo nov pojem, 

participatorne prakse, ki smo ga povezali s sodobnimi pristopi likovne umetnosti. 

Učence skupine 8A smo prav tako seznanili s pojmom participatorna praksa in ga 

povezali s predstavljenim delom. Pogovarjali smo se o kustosu, fotografiji in 

fotomontaži, obnovili pa smo tudi učencem že znane prostorske ključe. V skupini 

8B smo obnovili pojme, povezane s sodobno umetnostjo, ki smo jih spoznali v 

prvem in drugem koraku. Povezali smo jih z likovnim delom, ki smo ga spoznali 
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v uvodu. Razvijali smo pojme v povezavi s plakatom, fotografijo, vključenostjo 

pisave v likovno delo, fotomontažo, rekompozicijo. 

 

d) Prikazovanje slikovnega materiala 

Pri tretjem akcijskem koraku smo v skupini 7A v uvodni motivaciji vključili 

video, s pomočjo katerega smo nazorneje prikazali idejo umetnika. Razlago 

likovnih pojmov smo v vseh skupinah dopolnjevali z reprodukcijami umetniških 

del in fotografijami, prikazanimi na prosojnicah preko LCD-projektorja. Nekaj 

primerov smo natisnili in hkrati oblikovali tabelsko sliko. Ob prikazovanju 

likovnih del smo vodili pogovor o likovnih pojmih. Projekcijo in natisnjene 

primere so učenci vseh skupin spremljali frontalno. Odkrivanje in razvijanje 

nekaterih likovnih pojmov in značilnosti likovnega dela pa je potekalo tako, da so 

učenci individualno prihajali k tabli. S tem smo nazorneje razlagali nove in 

obnovili že znane likovne pojme. 

 

e) Demonstracija uporabe materialov in pripomočkov 

Učenci skupine 7A so imeli pripravljene pripomočke za delo s strani šole (slika 

39). Na razpolago so imeli glino, modelirke, lesene valje in vlivno maso za 

izdelavo pozitiva. Nazorno smo jim demonstrirali postopek izdelave negativa in 

pozitiva ter jih opozorili na morebitne napake pri izdelavi. Prikazali smo jim 

postopek iskanja ustreznega kadra pri fotografiji, ali s pomočjo fotoaparata ali 

takrat, ko je fotografija že natisnjena Pri tem smo jim pustili možnost odločitve, 

kako bodo to izvedli. Opozorili smo jih na pravilno ravnanje s tapetniškim nožem. 

 

   

Slika 39: Material za skupino 7A 

 

Učenci skupine 8A so likovno nalogo oblikovali v računalniški učilnici. Na 

razpolago so imeli 11 računalnikov, zato so se nekateri formirali v dvojice. 

Uporabljali so računalniški program PhotoFiltre. Demonstrirali smo jim osnovne 
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funkcije programa in jim predstavili nekaj ukazov, s pomočjo katerih so lahko 

izbrane fotografije obrezovali, kopirali, dodajali in jih nadalje obdelovali. Glede 

na potrebe učencev smo jim med ustvarjanjem individualno svetovali. 

Učencem skupine 8B smo demonstrirali likovni tehniki rekompozicija in 

vključevanje tiskanih črk v kompozicijo likovnega dela. Obnovili smo značilnosti 

plakata ter sestavili novo kompozicijo z različnimi fotografijami in revijalnim 

tiskom. Opozorili smo jih na tehnično dovršenost izdelka. V šoli je bilo 

pripravljenih nekaj fotografij, različnih revij in orodje za delo (slika 40), učenci pa 

so si med samim delom glede na idejo lahko natisnili željene fotografije, napise in 

podobno. 

 

 

Slika 40: Material za skupino 8B 

 

f) Oblikovanje idej in likovne zamisli  

Učenci skupine 7A so razmišljali o identiteti in o tem, kako bi lahko izrazili svojo 

idejo preko fotografije ali odlitka. Imeli so različne ideje: »z risbo«, »da bi o sebi 

še nekaj napisali«, »da bi vsak povedal eno stvar, ki ga določa«. Ena izmed učenk 

skupine 7A je izrazila mnenje: »To ni zanimivo, če razstavi vsak svojo fotografijo, 

morali bi jih združiti.« Po tem smo učencem podali navodila, da naj vsak izmed 

njih oblikuje svojo fotografijo po želji, glede na usvojene likovne pojme in 

demonstracijo tehnike. Nekateri učenci so si fotografije prinesli od doma, nekaj 

fotografij je pripravila učiteljica, nekateri so se fotografirali med poukom. 

Fotografije smo natisnili. Glede na to, da smo se pogovarjali o razmerju med 

celoto in delom ter da jim ni treba izpostaviti svojega videza, se je presenetljivo 

malo učencev odločilo, da bodo predstavili le del svojega obraza (slika 41). 
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Slika 41: Oblikovanje fotografij učencev skupine 7A 

 

Vsak učenec se je tudi odločil, kako bo izdelal odlitek dela svojega telesa. Pri 

oblikovanju negativa iz gline se je večina učencev odločila za odtis prsta ali roke. 

Poleg tega so nekateri odtisnili komolec, stran dlani, členke prstov. Zanimiv in 

osamljen je primer motiva učenca – odtis ušesa. Neka učenka je v glino odtisnila 

nos in ustnice. Mavčni odlitki so bili velikih površin, kljub prikazanemu 

majhnemu odtisu na demonstraciji (slika 42). 

 

    

   

Slika 42: Potek nastajanja mavčnih odlitkov skupine 7A 

 

Učence skupine 7A smo spodbujali k razmišljanju o tem, kako bi lahko razstavili 

nastale izdelke, in jih spomnili na sodobni likovni izraz – instalacijo. K nastajanju 

končnega dela pa bi želeli vključiti tudi občinstvo. 

Učenci skupine 8A so razmišljali o globalizaciji v smislu širjenja slovenskih 

značilnosti in produktov v vsakodnevno življenje na svetu. Večina učencev se je 

odločala za nek tipičen slovenski proizvod, ki bi ga želeli ponesti v svet in ga 

narediti globalnega. Pred likovnoustvarjalnim delom so svoje ideje zapisali (slika 

43A). Kot izrazni medij so imeli na razpolago računalnik, s pomočjo katerega so 
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načrtovali fotomontaže (slike 43B, 43C in 43D). Učenci so s pomočjo svetovnega 

spleta iskali fotografije in jih s pomočjo programa PhotoFiltre obdelali. Tudi 

učenci skupine 8A so razmišljali o postavitvi svojega dela v določeno okolje in o 

participaciji občinstva. 

 

   

    

Slika 43: Delo učencev skupine 8A 

 

Učenci skupine 8B so razmišljali o različnih vrstah in o problemih migracij. Glede 

na osebna stališča so izpostavili najbolj problematične stvari, ki so povezane z 

migracijami. Na osnovi usvojenih likovnih pojmov (plakat, vključevanje pisave, 

rekompozicija) so načrtovali posamezna dela, ki ideje in vsebino sporočajo s 

pomočjo kombiniranja slikovnega gradiva (fotografij), vendar podkrepljeno s 

tekstom (slika 44). Učenci so menili, da ima fotografija, ki je podkrepljena z 

napisom, močan učinek. Učenci so likovna dela izdelovali individualno. Z 

natisnjenimi fotografijami in rekompozicijo fotografij so ustvarjali nove oblike in 

jih v obliki plakatov predstavili. 

  

A B 
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Slika 44: Delo učencev skupine 8B 

 

g) Analiza likovnih izdelkov 

Po koncu tretjega koraka smo vse izdelke vrednotili po zastavljenih kriterijih in 

jih analizirali. 

Po predlogu učencev skupine 7A je nastal skupinski izdelek (slika 45). Učenci so 

razmišljali o tem, kako in kje naj delo postavijo. Odločili so se, da bodo odlitke in 

fotografije postavili v obliki instalacije na šolskem hodniku, v predelu, v katerem 

se giblje največ učencev. Pri postavitvi dela je sodelovalo samo pet učencev, saj 

bi bilo zaradi velikega števila učencev v razredu (25) nemogoče, da bi sodelovali 

vsi. Učenci so na hodnik postavili razstavne »kubuse«, ki so jih obložili z umetno 

travo. Bila je višek materiala v likovnem kabinetu. Zanjo so se odločili z 

razlogom »da ne bo postavitev preveč dolgočasna, saj so fotografije črno-bele in 

odlitki beli«. Fotografije in odlitke so postavili tako, da so jih z vrvicami pritrdili 

na ograjo in jih obesili z napete vrvice. Delu so določili naslov Jaz sem ti  mi 

smo vsi. Pri izbiri naslova so sodelovali le tisti učenci, ki so aktivno sodelovali pri 

postavitvi. Delo so namreč postavljali izven ure LUM. 
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Slika 45: Instalacija skupine 7A z naslovom Jaz sem ti – mi smo vsi 

 

Ker so učenci razmišljali tudi o participatorni praksi, so povabili učence šole, da 

dodajo svoj pečat njihovemu delu. Ena izmed učenk je v šolo prinesla barvne 

listke in blazinico za odtiskovanje (slika 46). Najprej so nekaj prstnih odtisov 

natisnili sami in jih s sponkami pripeli na vrvice, nato pa so k temu povabili še 

druge učence šole (slika 47). Nekateri učenci so se podpisali in obesili listek, 

nekateri so odtisnili svoj prstni odtis. 

 

   

 Slika 46: Sodelovanje učencev šole pri oblikovanju likovnega dela 

 

Analiza izdelka je pokazala, da so učenci skupine 7A uspešno rešili zadano 

likovno nalogo in realizirali zastavljene kriterije. Opazili smo, da so bili učenci na 

svoj končni izdelek vidno ponosni in nad njim navdušeni. To se je kazalo skozi 

sproščeno vzdušje in z jasnimi odgovori po končanem vrednotenju. Po kasnejšem 
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opazovanju smo ugotovili, da so učenci med odmori k instalaciji povabili učence 

drugih razredov in jim pripovedovali o tem, kaj delo predstavlja. 

 

  

Slika 47: Sodelovanje učencev pri razvijanju ideje učencev skupine 7A 

 

V skupini 8A je nastalo 15 izdelkov, ki so bili vključeni v analizo. Ob vrednotenju 

izdelkov so učenci svoje ideje predstavili. Ob tem so morali opisati idejo, 

povedati, kako bi delo predstavili in na kakšen način bi v likovno delo vključili 

občinstvo. Z zadnjim so imeli učenci največ težav. Ob koncu so svoje izdelke 

natisnili in jih razstavili v razstavišču šole. 

 

  

Slika 48: Izdelek učenca 8A 

 

Prvo delo, ki ga predstavljamo, je delo učenca, ki si je zamislil, da bi na mesto 

Kipa svobode v New Yorku postavil kip Ljubljanskega zmaja (slika 48). Izdelal je 

fotomontažo in si zamislil, da bi na to mesto postavil še več slovenskih kipov. 

Natisnil bi fotografije in jih razstavil v galeriji. Njegova ideja je tudi bila, da bi s 

pomočjo ogledal v stilu iluzionistov na mesto originalnega kipa namestil npr. kip 

Prešerna in »v živo« mimoidočim naš kip predstavil. Učenec je navdušeno opravil 

nalogo, ni pa znal vključiti občinstva, ki bi prispevalo k delu. 
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Slika 49: Izdelki učenk skupine 8A 

 

Učenki, ki sta sodelovali v paru, sta kot tipičen slovenski proizvod izbrali 

gibanico (slika 49). Izdelali sta več primerov. Gibanico sta s pomočjo 

fotomontaže postavili v kabinet ameriškega predsednika. Kot kritiko nezdrave 

hrane sta oblikovali jumbo plakat in ga postavili ob bok plakatu, ki reklamira hitro 

prehrano. Fotografijo gibanice in slovenske zastave sta pripeli na največji 

oglaševalski pano v Evropi (London). S svojimi fotomontažami sta želeli gibanico 

narediti prepoznavno. Učenki nista vedeli, kako bi v delo vključili obiskovalce, 

bolj kot participatorno sta razmišljali promocijsko. 

 

   

Slika 50: Izdelki učencev skupine 8A, vezanih na slovensko narodno nošo 

 

Naslednje izdelke, ki jih predstavljamo, so naredili trije učenci. V delo so vključili 

slovensko folklorno nošo (sliki 50A in 50B). S spleta so sneli fotografije znanih 

pevcev in jih oblekli v slovensko narodno nošo. S tem bi globalizirali slovensko 

oblačilo, »ker je drugačno, bi se vsi spraševali, od kod je«. Njihova zamisel je 

bila, da bi v galeriji postavili računalnik in fotoaparat, s katerim bi se obiskovalci 

lahko fotografirali in se s pomočjo računalnika (fotomontaže) oblekli v narodno 

nošo. Fotografije obiskovalcev bi se samodejno projicirale na neko steno v 

galeriji. Projekcija bi se z dotokom novih fotografij ves čas spreminjala. Druga 
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ideja glede participacije obiskovalcev je bila, da bi se fotomontaže samodejno 

nalagale na temu namenjeno spletno stran, ki bi se razpošiljala na naključne 

spletne naslove. Ideja učencev v istem sklopu je bila tudi, da so kipec Oskarja 

(prestižna filmska nagrada v ZDA) oblekli v narodno nošo (slika 50C). Omenjena 

skupina učencev je imela glede participacije občinstva izvirno idejo, ki so jo 

razvijali tako, da je vsak učenec dodal nekaj svojega. V skupini je sodelovanje 

potekalo sproščeno in z veliko mero humorja. 

 

 

Slika 51: Kapniki v parku 

 

Slika 51 prikazuje fotomontažo učenca z idejo, da bi kapnike iz Postojnske jame 

umestil v park oziroma med nebotičnike nekega mesta. Kapniki bi v mestu ali v 

parku delovali kot tujek, kar bi pri mimoidočih spodbudilo zanimanje in 

radovednost. Tudi ta učenec je na globalizacijo slovenskih značilnosti gledal bolj 

promocijsko in ni znal vključiti občinstva. 

Slika 52 prikazuje fotomontažo, katere glavni motiv je kraški ovčar. Kot 

avtohtono slovensko pasmo ga je učenec umestil na rdečo preprogo in ga soočil s 

paparaci. S tem je želel poudariti dvig popularnosti psu. Za humornost izdelka je 

poskrbel tako, da je poiskal fotografijo popularnega igralca, ki je »zajahal« psa. 

Tudi ta učenec je imel težavo s tem, kako bi v delo vključil občinstvo. 
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Slika 52: Izdelek učenca skupine 8A 

 

Analiza izdelkov učencev skupine 8A je pokazala, da so učenci sicer upoštevali 

zadano likovno nalogo in obravnavane likovne pojme, vendar se je izkazalo, da so 

imeli večje težave pri določanju participatornosti v likovno delo. Vzroke za to 

lahko iščemo morda v manj ustrezni izbrani tehniki (fotomontaža), morda v 

izkušnjah učencev, ki menijo, da je likovno delo treba razstaviti »in je to to«, ali 

morda v nepoznavanju tovrstnih praks, saj so se s participatornimi načini srečali 

prvič. 

Ob zgoraj zapisanem pa moramo izpostaviti delo, ki je nastalo po zaključku ure, 

ko so učenci že odhajali iz razreda. Eden izmed učencev je opazil dekleta, ki so po 

naključju imela oblečene enake majice. Predlagal je, da jih fotografiramo (slika 

53). 

 

 

Slika 53: Spontano nastala ideja z naslovom Mi smo globalizacija ... 
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Nastal je spontan likovni izdelek. Učenci so se zadržali v razredu in predlagali, da 

fotografiji damo naslov Mi smo globalizacija ... Eden izmed učencev je celo 

predlagal, da bi kupili večje število takšnih majic in da bi priredili performans. 

Performans bi potekal tako, da bi učenke, oblečene v enake majice, govorile o 

prednostih in slabostih globalizacije. Ob tem bi povabile mimoidoče, da tudi oni 

povedo in izrazijo svoje stališče glede globalizacije, a si morajo pred govorom 

obleči enake majice. Čeprav delo ni vključevalo vseh obravnavanih likovnih 

pojmov (fotomontaža, prostorski ključi), je bila ideja zaradi svoje spontanosti 

zanimiva in predvsem originalna, zajemala je cilje sodobne umetnosti. Učenci so 

razred zapustili po odmoru, bili so zadovoljni in z nasmeški na obrazih, kar 

pomeni zadovoljstvo vsakega učitelja. In hkrati dosežen cilj načrtovane ure. 

V skupini 8B je nastalo enajst plakatov. Učenci so plakate izdelovali individualno. 

Ob vrednotenju so predstavili svoje ideje. Nekaj učencev je predlagalo, da bi 

njihovi plakati lahko bili oblikovani kot jumbo plakati, saj bi s tem, ko bi povečali 

format, s sporočilnostjo vzbudili več pozornosti pri mimoidočih. 

 

  

Slika 54: Problem ekonomskih migracij 

 

Učenci so se pri svojem ustvarjanju odločili za izpostavitev problema različnih 

vrst migracij. Na migracije iz ekonomskih razlogov sta opozorili učenki, ki sta 

sedeli skupaj; to je razvidno tudi iz njunih izdelkov, saj sta si izdelka z likovnega 

pogleda podobna (slika 54). Kljub temu pa sta učenki svoje delo interpretirali 
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drugače in se kritično izrazili glede podane problematike. Slika 54A prikazuje 

človeka, ki jezdi konja in se ozira po poti, ki vodi v boljši svet. Vsak človek 

potrebuje denar, druge stvari pa si izberemo po lastnih željah in potrebah. Učenka 

je kot pozitivno plat izpostavila željo po zaslužku in boljšem življenju, kot njeno 

nasprotje pa, da hitro postanemo z denarjem zasvojeni in želimo vedno več. Manj 

kritično je opisala svoje delo druga učenka, ki je želela le izpostaviti dejstvo, da se 

ljudje preselijo v bolj razvito državo zaradi boljšega zaslužka (slika 54B). 

 

  

Slika 55: Izpostavitev problema razpada družine 

 

Nekaj učencev je bolj kot razloge za migracije izpostavilo problem razpada 

družine (slika 55). Zanimivo je, da so o tem bolj razmišljali fantje. Učenec je s 

svojim delom želel sporočiti migrantom, da »če že migrirajo na drugi konec sveta, 

naj migrirajo skupaj in naj ne zapuščajo svoje družine« (slika 55B). Drugi učenec 

je s spleta izbral fotografijo, ki prikazuje migriranje ljudi pred veliko leti (slika 

55A). S tem je poleg izpostavitve problema, da družine razpadajo, želel opozoriti 

tudi na to, da so se selitve dogajale že veliko prej in da »se današnji čas glede 

migracij ne razlikuje od zgodovinskih dogodkov«. 

Naslednja skupina izdelkov je nastala kot odziv učencev na migracije, s katerimi 

smo soočeni v našem vsakdanu. Nekateri učenci so se osredotočili predvsem na 

pomanjkanje in revščino migrantov ter na to, da jim je treba priskočiti na pomoč 

(sliki 56A in 56B). Ob izdelkih lahko opazimo veliko mero empatije učencev in 

prizadevnost, da bi se stvari obrnile na bolje. 
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Slika 56: Odziv učencev na aktualni problem migrantov 

 

V nasprotju z drugimi izdelki se je eden izmed učencev lotil najaktualnejšega 

problema. Njegov plakat prikazuje migrante za ograjo in izraža kritičen odnos 

učenca, ki se je jasno opredelil glede obravnavane problematike. Bolj kot likovni 

koncept oblikovanja plakata sta učenca zanimala sporočilnost in jasen izraz 

njegovega mnenja (slika 56C). 

 

4.4.5 Sklepne ugotovitve 

 

Analiza izdelkov tretjega kroga je pokazala, da so učenci vseh skupin upoštevali 

načrtovano likovno nalogo in vključevali na novo spoznane likovne pojme. Svoje 

likovne izdelke so smiselno povezali z vsebinami, povezanimi s predmetom DDE. 

Poleg vsebinskega povezovanja so učenci zmogli oblikovati svoje stališče do 

obravnavane teme in se na likovni način kritično izraziti. Potek poučevanja in 

učenja na nivoju medpredmetnega povezovanja se je izkazal kot motivacijski 

moment, ki bi ga v šolah bilo treba večkrat prakticirati (RV 6). Učenci so se s 

tovrstnim ustvarjanjem srečevali prvič, zato so več časa namenili načrtovanju 

likovnega dela oziroma razmišljanju o ideji sami. Pri nekaterih učencih smo 

opazili, da so uspeli v celoti oblikovati idejo, a se niso znali lotiti realizacije. V 

nasprotnem primeru, teh je bilo več, pa so učenci imeli pred delom površno 

oblikovano idejo in so šele ob začetku dela in ob ustvarjanju razvijali začetno 

idejo. Nekateri učenci so idejo, ki so si jo zamislili na začetku, med delom 

popolnoma spremenili. 

Sklenemo lahko, da je bila večina učencev zelo motivirana za delo; to smo zaznali 

kot aktivno in uspešno reševanje zastavljenega likovnega problema, ob katerem so 
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razmišljali kritično glede na obravnavano vsebino. Opazili smo, da se je med 

ustvarjanjem velikokrat razvil dialog med učenci, ki je bil povezan z vsebino dela. 

Učenci so debatirali o temi in širili svoja prepričanja, nekateri so na osnovi teh 

pogovorov nadgradili svojo idejo. Ob ustaljenem ustvarjanju, glede na učni načrt 

LV, se tak pogovor le redko razvije. Po navadi se učenci pogovarjajo o 

vsakodnevnih temah, ki se ne skladajo s samim likovnoustvarjalnim delom. S tem 

lahko odgovorimo na RV 7 (Kakšni so učinki poučevanja in učenja na nivoju 

medpredmetnega povezovanja?). Opazili smo tudi, da so se ob oblikovanju 

stališč, jasnem izražanju mnenj in argumentiranju prepričanj vključevali nekateri 

učenci, ki se pri urah likovne umetnosti po navadi ne odzivajo pogosto oziroma se 

ne vključujejo v diskusijo. Razloge za to lahko iščemo v različnih interesih 

učencev. Izkazalo se je tudi, da so učenci, ki načeloma ne ustvarjajo radi, tokrat 

izdelali izdelek, ki je imel veliko sporočilno vrednost, izraz likovne forme pa je 

ostal v ozadju. Zaznali smo torej napredek v ustvarjalnosti tudi tistih učencev, ki 

se pri likovnem ustvarjanju načeloma ne izkazujejo kot najboljši. S tem smo 

odgovorili na RV 8 (Kakšen je napredek pri ustvarjalnosti učencev ob doživljanju 

del sodobne umetnosti glede na odziv učencev na vsakdanjost?). 

Ob vrednotenju likovnih del smo glede doseganja zastavljenih meril večino 

izdelkov učencev prepoznali kot kakovostne. Pri nekaterih učencih, ki sicer ne 

izkazujejo visoke likovne odzivnosti, smo le-to zaznali kot višjo, pri nekaterih 

učencih smo zaznali večjo sporočilno vrednost. Razloge za to lahko iščemo v 

osnovni ideji konceptualnega dela. S tem odgovarjamo na RV 9 (Ali bomo zaznali 

kakovostnejši likovni izdelek?), RV 10 (Ali bomo pri zadnjem koraku zaznali 

višjo likovno odzivnost pri reševanju likovnih nalog?) in RV 11 (Ali bosta 

ustvarjalnost in aktivnost učencev pri reševanju problemov ob koncu raziskave 

večji kot na začetku?). Ob tem lahko zapišemo, da smo glede na pričakovanja pri 

učencih zaznali večjo senzibilnost pri doživljanju problemov, poglobljeno 

razmišljanje posameznikov in povečan individualni odnos do vsebin sodobne 

likovne umetnosti. Zaznali smo tudi povečano ustvarjalnost glede idej, kar lahko 

povezujemo z novim, za učence drugačnim pristopom pri likovnoustvarjalnem 

delu. Zaznali smo pestrejši pouk, vzroke lahko ponovno iščemo v medpredmetni 

povezavi predmetov LUM in DDE, s tem pa smo dosegli tudi poglabljanje 

izkušenj učencev.  
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4.5 FINALNO STANJE 

 

Po izvedbi eksperimentalnih sklopov smo z učenci ponovno izvedli krajši 

nestrukturiran intervju (priloga 7). Intervju smo v vseh skupinah izvedli frontalno 

in ga posneli: 

– 7A: 25. 3. 2016 (trajanje 00:32:12, od 8.27 do 8.59) 

– 8A: 25. 3. 2016 (trajanje 00:37:22, od 10.07 do 10.44) 

– 8B: 23. 3. 2016 (trajanje 00:22:48, od 11.07 do 11.29) 

Pridobljene podatke smo, tako kot v inicialnem stanju, kvalitativno analizirali z 

oblikovanjem kodov in kategorij. Učenci so podali videnje samega procesa in 

izražali odnos do dela. Hkrati smo pripravili reprodukcije treh sodobnih likovnih 

del. Tokrat so učenci dela opisovali v sklopu intervjuja: 

– Kumi Yamashita, Ogled mesta, 2004 

– Louise Bourgeois, I Do, Undo, Redo, 2000 (opomba avtorja: naslova 

zaradi terminologije, vzete iz računalništva, nismo prevedli v 

slovenščino, saj bi s prevodom naslov izgubil svoj pomen) 

– Leandro Erlich, Bazen, 2004. 

Ob tem smo preverjali, ali bomo zaznali spremembe in napredek pri učencih na 

nivoju doživljanja in razumevanja sodobnih likovnih praks (RV 12 in RV 13). 

 

4.5.1 Analiza intervjuja 

 

Odgovore in razmišljanja učencev skupin 7A, 8A in 8B smo združili, kot smo to 

storili že v inicialnem posnetku stanja, saj so bile izjave učencev podobne, 

odgovori pa so se dopolnjevali. V primerih, za katere smo presodili, da so za 

analizo razlike med izjavami učencev posamezne skupine pomembne, smo le-te 

izpostavili. Najprej smo učencem postavili vprašanja, ki so se navezovala na 

njihovo samostojno likovnoustvarjalno delo. V nadaljevanju predstavljamo 

rezultate. 
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a) Samostojno ustvarjanje 

 

Preglednica 31: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov vseh vključenih skupin, vezanih na vprašanja 

o samostojnem ustvarjanju 

a) Doživljanje lastnega ustvarjanja 

Rang Kategorija 

1 Zanimivo, ker smo delali drugačne stvari kot po navadi 

2 Všeč nam je bilo skupinsko delo, izmenjava mnenj, sodelovanje 

3 Spoznavanje idej sodobnih umetnikov 
 

b) Kaj vam ni bilo všeč? 

1 Da nismo mogli uresničiti ideje 

2 Razstava 

3 Da smo to delali toliko časa 
 

c) Kaj bi želeli početi pri naslednjih urah LUM 

1 Delo z računalnikom 

2 Instalacija 

3 Risanje, slikanje, grafika 

 

Interpretacija a) Doživljanje lastnega ustvarjanja 

Učenci so na vprašanje, kako so se počutili in doživljali usvarjanje lastnih del, na 

prvem mestu navedli (preglednica 31), da je bilo delo zanimivo, ker so delali 

drugačne stvari, kot po navadi: »ker nismo risali in slikali«, »ker smo delali to, o 

čemer smo razmišljali«, »ker smo delali nekaj nasprotnega«. Na drugo mesto smo 

uvrstili odgovore učencev, ki so se nanašali na skupinsko delo. Ta odgovor nas je 

presenetil, saj opažamo, da učenci v okviru pouka raje delajo vsak zase. 

Podkrepimo: 

Učenka 7A: »Bilo nam je zanimivo, da smo naredili skupinski izdelek.« 

Učenka 8A: »Med seboj smo si pomagali.« 

Učenec 8A: »Nekdo je imel idejo, ki smo jo skupaj popravili ali oblikovali 

v novo«.  

Kot tretje so učenci vseh skupin najpogosteje navedli, da je bilo zanimivo 

odkrivanje idej sodobnih umetnikov: »ko smo odkrivali, kakšna je sedanja 

umetnost«, »fajn je bilo, ko smo spoznavali, kako odštekane ideje imajo nekateri 

umetniki«. 

 

Interpretacija b) Kaj vam ni bilo všeč 

Na vprašanja, ki so se navezovala na stvari, ki jim niso bile všeč (preglednica 31), 

je večina učencev odgovorila, da jim ni bilo všeč, da niso mogli uresničiti svoje 
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ideje. Ta odgovor se je oblikoval v smislu tehničnih pomanjkljivosti (učenci 8B). 

Naloge so učencem dopuščale, da si za uresničitev ideje izberejo kateri koli medij 

in da si lahko zamislijo, kam bodo svoje delo postavili. Ker so pri sodobnem 

ustvarjanju vključene digitalne tehnologije, je za realizacijo potrebna ustrezna 

oprema. Ta problem so izpostavili večinoma učenci skupin 8A in 8B. 

Podkrepimo: »če hočeš posneti video ali narediti animacijo, potrebuješ opremo«, 

»za računalniške obdelave potrebujemo več časa«, »fajn bi bilo, če bi naše ideje 

res lahko uresničili, da bi izdelke postavili v trgovski center in da bi delovali«. 

Nadalje so učenci izpostavili, da jim ni bil všeč ogled razstave. Vzroke za to 

najdemo v izjavah učencev: »ni mi bilo všeč, da so vdirali v zasebnost ljudi«, 

»fotografije so bile nezanimive, niso bile lepe«, »zanimive so bile le črno-bele 

fotografije«, »mislili smo, da bomo likovno ustvarjali«. Odgovori sicer rahlo 

presenečajo, saj učenci takoj po ogledu razstave v večini niso imeli negativnega 

mnenja. Vzroke za to lahko iščemo v tem, da sta bili učencem ob primerjavi 

aktivnosti prvega in tretjega kroga bližji in zanimivejši. Zadnja kategorija 

odgovorov se je nanašala na to, da so vsebine sodobnih likovnih praks spoznavali 

daljše časovno obdobje. Podkrepimo: »že dolgo se pogovarjamo samo o sodobni 

umetnosti«, »malo pogrešamo risanje in slikanje«, »da bi delali nekaj lepega«.  

 

Interpretacija c) Kaj bi želeli početi pri naslednjih urah LUM 

Večina učencev skupin 8A in 8B je odgovorila, da bi v prihodnjih urah najraje 

ustvarjala z računalnikom (preglednica 31), iz skupine 7A se je le nekaj učencev 

spomnilo na delo z računalnikom. Na drugem mestu so izpostavili instalacijo. Za 

to se je odločilo največ učencev skupine 7A, ki so instalacijo postavili v tretjem 

akcijskem koraku. Za instalacijo se je opredelilo več učencev skupine 8A kot 

skupine 8B, saj so le-ti instalacije postavljali v prvem akcijskem koraku. 

Podkrepimo: 

Učenka 8A: »Naredimo nekaj na šolskem hodniku.« 

Učenec 8A: »Nekaj velikega, da vsak vidi.« 

Učenka 7A: »Mogoče nekaj postavimo zunaj.« 

Učenka 8B: »Lahko bi naredili skupinsko delo iz odpadnih stvari«.  

Na tretjem mestu so učenci navedli, da bi želeli početi »nekaj vsakdanjega«. Tretji 

najpogostejši odgovor lahko povežemo s tretjo ugotovitvijo interpretacije c, da so 
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se po daljšem časovnem odbobju učenci naveličali sodobne umetnosti in bi želeli 

»risati, slikati, izdelovati grafiko«. Učence smo ob drugi ranžirni kategoriji 

vprašali, ali se spomnijo kakšnega nenavadnega materiala, s katerim bi želeli 

ustvarjati. Sami se niso domislili ničesar, navajali so le navadne materiale, ki so 

jih spoznavali skozi izpeljane akcijske korake. 

 

b) Prepoznavanje vsebine in materiala ter interpretacija likovnega dela 

V nadaljevanju intervjuja smo učencem pokazali tri sodobna likovna dela. Tokrat 

smo dela prikazali frontalno preko LCD-projektorja. Učenci so izražali svoje 

ugotovitve, ki smo jih beležili s snemanjem, po transkripciji smo jih združili v 

kategorije. Najprej smo učencem prikazali delo Kumi Yamashite (slika 57). 

Odgovore učencev vseh skupin predstavljamo v nadaljevanju. 

 

a) Analiza interpretacije prikazanega umetniškega dela  Kumi Yamashite 

 

Slika 57: Kumi Yamashita, Ogled mesta, 2004 
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Preglednica 32: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov vseh vključenih skupin o delu Kumi 

Yamashita (slika 57) 

a) Kaj delo predstavlja 

Rang Kategorija 

1 Številke 

2 Človek, ki stoji ob ograji 

3 Sence 
 

b) Kaj delo sporoča 

1 Nekaj, kar je povezano z matematiko 

2 Življenje ženske 

3 Ne vem 
 

c) Prepoznavnost materiala 

1 Projekcija 

2 Številke in sence 

3 Drugo 

 

Interpretacija a) Kaj delo predstavlja 

Če pogledamo rezulate (preglednica 32), vidimo, da so kot najpogostejši odgovor 

učenci vseh skupin na vprašanje, kaj delo predstavlja, navedli, da delo predstavlja 

številke. Drugi najpogostejši odgovor je bil, da delo predstavlja človeka, ki stoji 

ob ograji. Najmanj učencev pa je izpostavilo sence. Prikazano delo je bilo dovolj 

nazorno za ugotavljanje motiva. 

 

Interpretacija b) Kaj delo sporoča 

Največ učencev vseh skupin je sporočilnost dela interpretiralo kot povezanost 

številk z matematiko (preglednica 32). Podkrepimo z odgovori dveh učenk 

skupine 8A: »številke so povezane z računanjem«, »morda gre za kakšno banko«. 

Na drugem mestu so odgovori učencev, ki so delo interpretirali kot sporočilo o 

življenju neke ženske:  

Učenka 8B: »Ženska je umrla in stvari gredo iz nje.« 

Učenka 7B: »Mogoče simbolično predstavlja njeno življenje.« 

Učenec 8B: »Delo predstavlja žensko, ki je bankrotirala.« 

Učenka 8A: »Zapihal je veter in odpihnil njene skrbi.« 

Učenci drugih interpretacij niso navedli. 

 

Interpretacija c) Prepoznavanje materiala 

Zanimivo je, da so učenci v večini prepoznali, da gre za projekcijo na steno. Na 

drugem mestu so odgovori, da gre za številke in njihove sence. Nadalje so se 
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pojavljali zelo različni odgovori, ki jih nismo mogli strniti v skupno kategorijo 

(glina, les, kovina, plastika, svečke za rojstni dan ...) (preglednica 32). 

Ob koncu naj omenimo ugotovitev učenke skupine 8A, ki je v strnjenem stavku 

opisala delo: »Številke so pritrjene na steno, nekdo je posvetil z lučjo, zato padajo 

sence številk na drugo stran stene in se oblikuje obris človeka.« S to izjavo je 

učenka natančno opisala bistvo dela omenjene umetnice. Nekateri učenci še vedno 

niso videli senc in črk, medtem ko so drugi od navdušenja vzklikali: »Pa res, 

kakšna fora!« 

Nadalje sta nas zanimala razumevanje in interpretacija sporočilnosti dela umetnice 

Louise Bourgeois (slika 58). Odgovore učencev predstavljamo v nadaljevanju. 

 

b) Analiza interpretacije prikazanega umetniškega dela  Louise Bourgeois 

 

Slika 58: Louise Bourgeois, I Do, Undo, Redo, 2000 

 

Preglednica 33: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov vseh vključenih skupin o delu Louise 

Bourgeois (slika 58) 

a) Kaj delo predstavlja 

Rang Kategorija 

1 Stopnice, ki vodijo do nekih oddajnikov 

2 Razgledni stolp 

3 Instalacijo 
 

b) Kaj delo sporoča 

1 Da lahko gre vsak na vrh in sporoči, kaj želi 

2 Da preizkusiš svoje sposobnosti, koliko si upaš 

3 Ne vem 
 

c) Prepoznavanje materiala 

1 Kovina 

2 Les 

3 Satelitski krožniki 
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Interpretacija a) Kaj delo predstavlja 

Učenci vseh skupin so najpogosteje navedli (preglednica 33), da delo predstavlja 

stopnice, ki vodijo do oddajnikov. Na drugo mesto so postavili ugotovitev, da 

delo predstavlja razgledni stolp. Kot zadnje pa so učenci navedli, da gre zgolj za 

instalacijo. 

 

Interpretacija b) Kaj delo sporoča 

Učenci vseh skupin so se pri tem primeru najtežje izrazili glede interpretacije 

sporočilnosti umetnine. Ob spodbudi učiteljice so učenci največkrat navedli, da 

delo sporoča gledalcu, da lahko gre na vrh stopnic in sporoči, kar koli želi 

(preglednica 33). Na drugem mestu so navedli, da s tem, ko se povzpneš na vrh, 

preizkusiš svoje zmožnosti. Podkrepimo z izjavama učencev skupine 7A: »greš 

na vrh in premagaš strah«, »visoko v zraku si sam s sabo«. Na tretje mesto smo 

kategorizirali odgovor »ne vem«. 

 

Interpretacija c) Prepoznavanje materiala 

Učenci so največkrat prepoznali kovino: »železna konstrukcija«, »jeklo«, »staro 

železo«. Na drugo mesto so umestili les, kot tretje pa so izpostavili satelitske 

krožnike (preglednica 33). 

Iz analize odgovorov o delu Richarda Serre lahko sklenemo, da je bilo delo 

učencem nerazumljivo. Tudi ob spodbudi učitelja učenci niso uspeli povezati 

izgleda umetnine s sporočilnostjo. To delo je zahtevalo natančnejšo razlago 

učitelja. Glede na rezultate lahko ponovno sklenemo, da delo, ki je namenjeno 

fizični prisotnosti gledalca, ni najprimernejše za prikazovanje v razredu, saj z njim 

ne dosežemo ustreznih rezultatov. 

Kot zadnje delo v tem sklopu smo učencem predstavili delo umetnika Leandra 

Erlicha (slika 59). 
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c) Analiza interpretacije prikazanega umetniškega dela  Leandra Erlicha 

 

Slika 59: Leandro Erlich, Bazen, 2004 

 

Preglednica 34: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov vseh vključenih skupin o delu Leandra Erlicha 

(slika 59) 

a) Kaj delo predstavlja 

Rang Kategorija 

1 Bazen 

2 Ujete ljudi 

3 Odsev 
 

b) Kaj delo sporoča 

1 Da si predstavljamo, kako je pod vodo 

2 Da pogledamo drug drugega 

3 Ljudje so vedno z nečim ločeni 
 

c) Prepoznavnost materiala 

1 Pravi bazen 

2 Plastika 

3 Različni materiali 

 

Interpretacija a) Kaj delo predstavlja 

Ob delu Leandra Erlicha izpostavljamo odgovore učencev (preglednica 34), ki so 

najpogosteje navedli, da delo predstavlja bazen. Naj podkrepimo z izjavami 

učenca 8B, »saj je očitno, da je bazen«, in učenke 7A »bazen, samo ni čisto pravi 

bazen«. Sledijo odgovori skupine učencev, ki so menili, da delo predstavlja ujete 

ljudi. Na tretjem mestu po pogostosti pa najdemo odgovore, da delo predstavlja 

odsev, kot je to navedla učenka 8A: »ko pogledamo v vodo, vidimo sebe«. 
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Interpretacija b) Kaj delo sporoča 

Če pogledamo odgovore (preglednica 34), vidimo, da so učenci na prvem mestu 

izpostavili in delo interpretirali v smislu, da nam umetnik želi približati občutke, 

kako se nekdo počuti pod vodo. Na drugem mestu so učenci izpostavili dejstvo, 

da je umetnik želel, da drug drugega pogledamo. Podkrepimo z izjavo učenke iz 

skupine 8A: »Danes vsi hodimo drug mimo drugega, umetnik pa je želel, da se 

kdaj ozremo drug proti drugemu.« Tretja ranžirna kategorija pa pravi, da je 

umetnik želel izpostaviti problem, da smo ljudje vedno s čim ločeni, kar lahko 

podkrepimo z izjavo učenke skupine 8B: »Morda si tudi sami postavljamo ovire.« 

V tem delu smo zaznali, da so odgovori učencev v primerjavi z inicialnim stanjem 

bolj doživeti in poglobljeni. Razloge za to lahko iščemo v tem, da so učenci 

razumeli, da želi sodobni umetnik izpostaviti nek določen problem, ki se lahko 

dotakne vsakega gledalca. 

 

Interpretacija c) Prepoznavanje materiala 

Učenci so ob prepoznavanju materiala (preglednica 34) na prvo mesto uvrstili 

pravi bazen, zgrajen iz betona. Na drugo mesto so učenci vseh skupin 

najpogosteje uvrstili plastiko in na tretje različne materiale. 

Zaznali smo, da učencem prepoznavanje materiala pri nekaterih delih sodobne 

umetnosti sicer predstavlja izziv, a največkrat zaradi tega, ker dela ne moremo 

opazovati v avtentičnem prostoru, prepoznavanje materiala ni smiselno. 

 

Zadnji sklop vprašanj, ki smo jih postavili učencem, se je nanašal na odnos do 

sodobne umetnosti po njihovi novi izkušnji. 
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Preglednica 35: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov vseh vključenih skupin, vezanih na odnos do 

sodobne umetnosti 

a) Opredelitev sodobne umetnosti po izkušnji 

Rang Kategorija 

1 Važna sta ideja in proces 

2 Umetnost ni več samo lepa 

3 Umetnost opozarja na družbene probleme 
 

b) Vzroki za zanimivost sodobnih likovnih praks 

1 Uporaba sodobnih medijev (računalnik, internet) 

2 Umetnik postavlja svoja dela na javnih prostorih 

3 Vedno manj zasebnosti 
 

c) Izbor teme za lasten izraz 

1 Uporaba sodobnih tehnologij v prostem času 

2 Zasvojenost 

3 Šola 

 

Interpretacija a) Opredelitev sodobne umetnosti po izkušnji 

Učenci vseh treh skupin so na vprašanje, kako bi opredelili sodobno umetnost po 

njihovi izkušnji (preglednica 35), največkrat odgovorili, da sta pri sodobni 

umetnosti važna ideja in proces; podkrepimo z izjavo učenke skupine 8B: 

»Velikokrat ne razumemo likovnega dela, slišati je treba zgodbo.« Drugo ranžirno 

vrsto smo oblikovali na osnovi odgovorov učencev, ki so trdili, da sodobna 

umetnost ni več samo lepa; podkrepimo z izjavo učenca skupine 8B »je vseeno, 

kako izgleda« in učenke skupine 7A: »Umetnost ni več lepa, kar je prav, saj lahko 

tudi depresivni ljudje umetniško ustvarjajo in s tem pokažejo, kako se počutijo.« 

Sledili so odgovori učencev, ki so izpostavili, da sodobna umetnost opozarja na 

družbene probleme. Podkrepimo z izjavo učenca skupine 8B »danes so dela bolj 

javna« in učenke skupine 8A »tudi mi smo izpostavili problematiko celotne 

družbe«. 

 

Interpretacija b) Vzroki za zanimivost sodobnih likovnih praks 

Kot glavni razlog za zanimivost sodobnih likovnih praks so učenci vseh skupin na 

prvem mestu navedli, da je to uporaba sodobnih medijev (preglednica 35). Na 

drugem mestu so izpostavili spoznanje, da umetniki svoja dela postavljajo na 

javnih mestih. V tretjo ranžirno kategorijo smo uvrstili izjave učencev, ki so 

menili, da je tudi v umetnosti vedno manj zasebnosti: 

 Učenec 7A: »Bistvo je, da nimaš več veliko zasebnosti.« 
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Učenka 8A: »Tudi mi smo si sposodili fotografije ljudi s spleta in smo 

naredili izdelek.« 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore učencev, ki se navezujejo na teme, ki bi 

jih sami želeli izpostaviti in na njih opozoriti. 

 

Interpretacija c) Izbor teme za lasten izraz 

Učenci so na vprašanje, katero temo bi želeli izpostaviti in z njo nekaj sporočiti 

ljudem, če bi bili en dan sodobni umetniki (preglednica 35), največkrat odgovorili, 

da bi izpostavili problem uporabe sodobnih tehnologij v prostem času. Odgovor 

nas je presenetil, saj učenci sami preživijo veliko časa s sodobnimi tehnologijami. 

Ob tem se zdi, da se učenci zavedajo prekomerne uporabe mobilnih telefonov in 

druge tehnologije. Na drugo mesto so se uvrstili odgovori učencev, ki so 

izpostavili različne vrste zasvojenosti. Kot zadnje pa so učenci navedli šolo in z 

njo povezane teme oziroma probleme, kot jih vidijo oni sami: »preveč dela v 

šoli«, »nepravičnost nekaterih učiteljev«, »preveč testov«. 

 

Ob koncu smo učencem zastavili naslednje vprašanje: »Kakšna vprašanja si 

moramo ob opazovanju sodobnega likovnega dela postaviti, da bi ga razumeli in 

našli prave odgovore?« Učenci so brez večjega pomisleka odgovarjali: 

Učenka 8A: »Zakaj je umetnik to naredil?« 

Učenka 8B: »Kaj je hotel s tem povedati?« 

Učenec 8B: »Kaj je bila njegova ideja?« 

Učenka 7A: »Zakaj se je tega lotil?« 

Učence smo z zadnjim vprašanjem želeli spodbuditi, da bodo ob načrtovanem ali 

morda naključnem srečanju s sodobnim likovnim delom na ustrezen način 

razvijali nadaljnje izkušnje s sodobno umetnostjo. 

 

4.5.2 Sklepne ugotovitve 

 

Po posnetku finalnega stanja lahko zapišemo, da se je odnos do sodobnih likovnih 

vsebin pri večini učencev v primerjavi z začetnim (inicialnim) stanjem spremenil, 

bolje rečeno oblikoval. Sodobnih likovnih praks učenci na začetku raziskave niso 

poznali, zato tudi niso imeli oblikovanega mnenja. Ob koncu raziskave je vsak 
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učenec zmogel izraziti svoje individualno mnenje, večina učencev pozitivno. S 

tem lahko odgovorimo na RV 15 (Ali bo povečan individualni odnos učencev do 

vsebin sodobne umetnosti?). Prav tako smo zaznali napredek učencev v 

dojemanju sodobnih likovnih praks. Ob delih sodobne likovne umetnosti so 

učenci razmišljali veliko bolj poglobljeno in analitično kot na začetku raziskave. S 

tem lahko odgovorimo na RV 12 (Kakšen je napredek pri učencih na nivoju 

razumevanja sodobnih likovnih praks?) in RV 13 (Ali bomo zaznali spremembe 

pri učencih na nivoju razumevanja sodobnih likovnih praks?). Vzroke za boljše 

doživljanje in razumevanje likovnih del lahko iščemo v poglobljenem 

spoznavanju sodobne likovne umetnosti skozi načrtovane akcijske korake, še 

posebej pa v lastni likovni izkušnji posameznika. Prav lastna likovna izkušnja pa 

je pomagala posamezniku oblikovati kritičen odnos do izpostavljenih tematik 

(družbenih problemov). Lahko rečemo, da je prav to razlog, da smo pri večini 

učencev ob koncu raziskave zaznali večjo senzibilnost pri doživljanju problemov, 

ki izhajajo iz sodobnih pristopov (RV 14). 
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5 SKLEP 

 

Namen raziskave je bil izboljšati odnos učencev do sodobne likovne umetnosti in 

spodbujati razumevanje le-te. Pred začetkom raziskave smo si zastavili 

raziskovalna vprašanja, ki smo jih formirali v sklope glede na faze raziskovanja.  

V inicialnem (začetnem) stanju smo z intervjujem preverjali odnos učencev do 

sodobne umetnosti. Učenci so o sodobni umetnosti sicer razmišljali, a so ob tem 

izražali zadržana stališča in mnenja. Ugotovili smo, da učenci sodobne umetnosti 

ob začetku raziskave niso poznali, zato niso bili zmožni oblikovati lastnih mnenj 

in izraziti individualnih stališč, torej do sodobne umetnosti niso imeli 

oblikovanega odnosa. Sodobno umetnost so opisali zgolj kot novo, nenavadno in 

drugačno, niso poznali nobenega sodobnega likovnega dela ali umetnika. Med 

intervjujem smo zaznali radovednost in zanimanje učencev za vsebine sodobne 

umetnosti, kar se je kazalo skozi komunikativnost in pripravljenost na diskusijo. S 

pomočjo delovnega lista, na katerem so bila prikazana nekatera likovna dela iz 

različnih zgodovinskih obdobij, smo preverjali razumevanje sporočilnosti umetnin 

in zmožnost povezovanja z vsakdanjim življenjem. Ugotovili smo, da so učenci 

motive in vsebine nekaterih del prepoznali na osnovi predznanja o likovni 

umetnosti. Vsebine tistih del, ki jih niso poznali, so interpretirali glede na lastne 

izkušnje, izhajajoč iz vsakdanjega življenja. Interpretacija vedno ni bila pravilna, 

ob tem pa lahko sklenemo, da je za interpretacijo vsebine likovnega dela treba 

pridobiti dodatne informacije o delu. Pri delih, kjer so učenci vsebino prepoznali, 

smo ugotovili, da so se z deli poistovetili in hkrati odkrivali nekatere družbene 

probleme, ki jih je delo obravnavalo. Menimo, da je to dovolj močan argument, s 

katerim spodbujamo vnašanje vsebin sodobne likovne umetnosti v pouk likovne 

umetnosti. 

Nadalje nas je zanimal potek poučevanja in učenja ob izbiri primerov in vsebin 

sodobnih likovnih praks glede na izbrani likovni pojem. Kot smo pričakovali, so 

bili učenci ob spoznavanju del sodobne umetnosti zelo motivirani, kar so 

izkazovali s sodelovanjem in jasnim izražanjem mnenj. Izkazalo se je, da je 

koncipiranje idej pred začetkom likovnoustvarjalnega dela večini učencev 

predstavljalo težavo, saj so se s tovrstnim načinom dela pri tem predmetu srečali 

prvič. Menimo, da sta uspešno razumevanje konceptualnih zasnov in spodbuda za 
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snovanje koncepta lastnega likovnega dela odvisna tudi od angažiranosti učitelja, 

ki učencem ustrezno predstavi izhodiščne ideje. Po analizi dela in izdelkov smo 

ugotovili, da je večina učencev zelo dobro razumela koncepte predstavljenih 

umetnikov, kar so izkazali s konceptualno dobro zasnovanimi izdelki, kritičnim 

odnosom do nekaterih življenjskih situacij in humornostjo. Zaznali smo 

originalnost in izvirnost, tako pri snovanju konceptov kot pri likovnem izrazu 

samega izdelka. Izkazalo se je tudi, da je bilo učencem všeč, da jim je bila pri 

ustvarjanju omogočena svoboda, v smislu lastne zamisli. Ob interpretaciji lastnih 

del so učenci prišli do spoznanja, da je za boljše razumevanje konceptualno 

zasnovanega likovnega dela potrebna teoretična dopolnitev. 

Nadalje nas je zanimala sprememba odnosa učencev ob predstavitvi avtentične 

umetnine. Izkazalo se je, da so si učenci ob samostojnem ogledu ustvarili mnenje 

o določenem delu, ki pa so ga ob vodenem ogledu spremenili. Med učenci smo 

opazili razlike, saj so nekateri pri istem delu z navdušenjem sprejeli idejo 

umetnika, medtem ko nekateri učenci v ideji niso videli smisla. Razloge za 

različno odzivnost učencev lahko iščemo v njihovih različnih življenjskih 

izkušnjah, saj so se nekateri z določenimi deli identificirali bolj kot drugi. Učenci 

so izražali tako pozitivna kot negativna mnenja, ob številnih delih so se 

poistovetili s problematiko, ki jo je delo obravnavalo, zelo jasno so izražali svoja 

stališča. Ugotovili smo, da je sprememba odnosa učencev ob predstavitvi 

avtentične umetnine lahko odvisna tudi od občutljivosti posameznika na določen 

problem in od zmožnosti kritičnega oblikovanja stališča posameznika. Zaznali 

smo tudi, da, so učenci umetniška dela nehote povezovali s svojim življenjem in 

ne glede na izkušnje posameznika iskali vzporednice s temami, ki so bile za njih 

aktualne. 

Nadalje nas je zanimalo, kakšen je potek in kakšni so učinki poučevanja na nivoju 

medpredmetnega povezovanja. Izkazalo se je, da je medpredmetna povezava za 

učence predstavljala močan motivacijski moment, ki bi ga v šolah bilo treba 

večkrat prakticirati. Poleg vsebinskega povezovanja so se učenci ob 

likovnoustvarjalnem delu tudi kritično odzivali na obravnavano temo. Ob delu so 

razvili dialog, povezan z vsebino dela. Debatirali so o obravnavani temi in 

argumentirali svoja prepričanja. Menimo, da je tovrstna komunikacija izrednega 

pomena, saj lastne izkušnje posameznika predstavljajo pomemben faktor pri 
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razumevanju sveta okoli sebe in tudi pri razumevanju sodobne umetnosti. Opazili 

smo, da so se v pogovor vključevali nekateri učenci, ki so pri urah likovne 

umetnosti sicer manj motivirani. Razloge za to lahko iščemo v temah, ki jih 

odpira sodobna umetnost in so aktualne za vse učence. Hkrati se je izkazalo, da so 

učenci, ki pri pouku likovne umetnosti načeloma ne ustvarjajo radi, tokrat izdelali 

izdelek, ki je imel veliko sporočilno vrednost, pri tem pa obliki niso posvečali 

posebne pozornosti. Zaznali smo torej napredek v ustvarjalnosti tudi tistih 

učencev, ki se pri likovnem ustvarjanju načeloma ne izkazujejo kot najboljši. 

Ugotovitev bi lahko predstavljala predmet nadaljnjih raziskav. 

V finalnem (končnem) stanju smo ugotovili, da se je s postopnim in poglobljenim 

spoznavanjem vsebin sodobne umetnosti in medpredmetnim povezovanjem, 

odnos učencev do sodobnih likovnih vsebin oblikoval. Vsak učenec je zmogel 

izraziti svoje mnenje, večina učencev pozitivno. Zaznali smo povečan 

individualni odnos učencev do vsebin sodobne umetnosti. Prav tako smo pri 

učencih zaznali napredek in spremembe v dojemanju in razumevanju sodobnih 

likovnih praks. Ob delih sodobne likovne umetnosti so učenci razmišljali veliko 

bolj poglobljeno in analitično kot na začetku raziskave. Zaznali smo tudi 

povečano ustvarjalnost glede idej, kar lahko povezujemo z novim, za učence 

drugačnim pristopom pri likovnoustvarjalnem delu. Vzroke za pestrejši pouk 

lahko iščemo v medpredmetni povezavi predmetov LUM in DDE, s tem pa smo 

dosegli tudi poglabljanje izkušenj učencev. 

Nekateri izsledki raziskave, kot je denimo ugotovitev, da so učenci ob timskem 

delu oblikovali več idej in da so s prepletanjem mnenj prišli do zanimivejših 

rešitev, lahko predstavljajo teme za nadaljnje raziskovanje. Izsledek, ki bi lahko 

predstavljal temo za nadaljnje raziskovanje, je tudi dejstvo, da so učenci ob isti 

vsebini likovnega dela imeli različna stališča, kar lahko povezujemo z 

individualnimi prepričanji, izkušnjami in življenjskimi okoliščinami. 

Ob koncu lahko ugotovimo, da so vpeljane spremembe pri učencih pripomogle k 

izboljšanju doživljanja in razumevanja sodobnih likovnih praks ter hkrati k 

razumevanju problematike vsakdanjega življenja. Menimo, da lahko 

družbenokritično oblikovana sodobna likovna umetnost s svojimi vsebinami 

nagovarja mladostnike in jih postavlja v angažiran odnos do okolja, sveta in 

problemskih vprašanj. 
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Če se v zaključnem delu opredelimo na znanstveni doprinos magistrske naloge, 

lahko rečemo, da ga vidimo v razvijanju področja likovne pedagogike in likovne 

didaktike, predvsem v izhodiščih, ki predstavljajo možnost spodbujanja splošne in 

likovne ustvarjalnosti, v razvijanju komunikacijskih kompetenc, ki jih lahko 

spodbudi sodobno likovno delo, v povezovanju znanj, v povečanem 

individualnem odnosu do obravnavanih vsebin in v spodbujanju socialnih 

kompetenc. 

Ob znanstvenem doprinosu ima magistrska naloga tudi aplikativno vrednost na 

področju poučevanja likovne umetnosti, ki jo vidimo v spodbujanju pozitivnega 

odnosa do sodobnih likovnih praks, v razvijanju občutljivosti za različne likovne 

izraze in v prepoznavanju ustvarjalnih pristopov. 

Na osnovi zapisov, analize dela in ugotovitev predlagamo smernice, ki so lahko v 

pomoč učiteljem pri načrtovanju podobnih vsebin: 

– postopno spoznavanje sodobne likovne umetnosti, 

– poustvarjanje ideje sodobnega umetnika, 

– zapis konceptualne zasnove likovnega dela, 

– obisk avtentičnega prostora in srečanje z avtentično umetnino, 

– medpredmetno povezovanje, 

– likovnoustvarjalni izraz stališč posameznika, 

– spodbujanje manj motiviranih učencev, 

– timsko delo učiteljev, 

– skupinsko delo učencev, 

– participatorni način ustvarjanja likovnega dela. 

Zgoraj zapisane smernice lahko predstavljajo spodbudo za delo učiteljem za ciljno 

načrtovanje in izvajanje likovnih nalog, vezanih na vsebine sodobne umetnosti v 

vzgojno-izobraževalni praksi v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Za 

kakovostno likovno pedagoško delo je smiselno upoštevati čim več smernic, saj 

nam le-to lahko zagotovi uspešno izvajanje likovnih nalog. Z raziskavo smo 

predstavili le en način, kako lahko učencem postopoma približamo sodobno 

likovno umetnost, tako da bo za njih dostopnejša in lažje razumljiva. Vsekakor pa 

ob tem predlagamo medpredmetno povezavo s predmetom državljanska in 

domovinska kultura ter etika. 
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8 PRILOGE 

 

PRILOGA 1: IZJAVA STARŠEV 

 

Spoštovani! 

 

V mesecu januarju, februarju in marcu 2016 bo na naši šoli v okviru likovne umetnosti 

potekala raziskava, v kateri bodo sodelovali učenci 7. a, 8. a in 8. b. Vsebina raziskave bo 

doživljanje sodobne umetnosti in povezovanje vsebin sodobne umetnosti z državljansko 

kulturo in etiko. Skozi raziskavo bodo izvedeni skupinski intervjuji, različne likovne 

naloge, osnovane na sodobnih likovnih praksah, in likovne naloge, vezane na 

državljansko kulturo in etiko. Potek raziskave bo dokumentiran (zapisi učencev, 

fotografije in transkripcija posnetih izjav učencev), na podlagi tega pa bodo podani 

rezultati v pisni obliki. 

Skupaj z učenci bomo s sodelovanjem pri raziskavi prispevali k razvoju znanosti na 

področju likovne pedagogike in didaktike. 

Prosim, če s podpisom potrdite, da ste s potekom in vključenostjo vašega otroka v 

raziskavo seznanjeni. 

 

Hvala in lep pozdrav. 

 

Katja Kozjek Varl, prof. likovne umetnosti 

Malečnik, 4. januar 2016 

 

 

 

Seznanjen sem s potekom in vključenostjo otroka _______________________ (ime in 

priimek), učenca ________ razreda v raziskavo pri urah likovne umetnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

____________________________ (podpis starša oziroma skrbnika) 
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PRILOGA 2: IZJAVA VODSTVA ŠOLE 

g. Rudolf Sedič 

Osnovna šola Malečnik 

Malečnik 61 

2229 Malečnik 

 

Spoštovani! 

V mesecu januarju, februarju in marcu 2016 bi želela na OŠ Malečnik izvajati raziskavo, 

v kateri bi sodelovali učenci 7. a, 8. a in 8. b. Vsebina raziskave bo doživljanje sodobne 

umetnosti in povezovanje vsebin sodobne umetnosti z državljansko kulturo in etiko. 

Skozi raziskavo bodo izvedeni skupinski intervjuji, različne likovne naloge, osnovane na 

sodobnih likovnih praksah, srečanje z avtentičnimi deli in likovne naloge, vezane na 

državljansko in domovinsko kulturo ter etiko. Potek raziskave bo dokumentiran (zapisi 

učencev, fotografije, transkripcija posnetih izjav učencev, zapisi analiz izdelkov), na 

podlagi tega pa bodo podani rezultati v pisni obliki. Starši vljučenih učencev bodo prejeli 

pisno obvestilo o poteku raziskave, s podpisom pa bodo potrdili oziroma pristali na 

sodelovanje posameznika v raziskavi. V raziskavo bosta vlječeni tudi učiteljici 

državljanske in domovinske kulture ter etike, ki se bosta prav tako pisno strinjali s 

sodelovanjem. 

Z izsledki raziskave bomo prispevali k razvoju znanosti na področju likovne pedagogike 

in didaktike. 

 

Prosim vas za dovoljenje in soglasje za izvedbo raziskave na šoli. 

 

Hvala. 

                                                  Katja Kozjek Varl, prof. likovne 

umetnosti 

 

Spodaj podpisani, Rudolf Sedič, soglašam z izvajanjem raziskave na OŠ Malečnik in sem 

seznanjen s potekom le-te. 

 

     ____________________________________ 

      

Malečnik, 4. januar 2016 
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PRILOGA 3: IZJAVA SODELUJOČIH UČITELJIC 

 

 

Spoštovana ga. ______________! 

 

 

V mesecu januarju, februarju in marcu 2016 bi želela na OŠ Malečnik izvajati raziskavo, 

v kateri bi sodelovali učenci 7. a, 8. a in 8. b. Vsebina raziskave bo doživljanje sodobne 

umetnosti in povezovanje vsebin sodobne umetnosti z državljansko kulturo in etiko. 

Skozi raziskavo bodo izvedeni skupinski intervjuji, različne likovne naloge, osnovane na 

sodobnih likovnih praksah, srečanje z avtentičnimi deli in likovne naloge, vezane na 

državljansko in domovinsko kulturo ter etiko. Potek raziskave bo dokumentiran (zapisi 

učencev, fotografije, transkripcija posnetih izjav učencev, zapisi analiz izdelkov), na 

podlagi tega pa bodo podani rezultati v pisni obliki.  

 

Z izsledki raziskave bomo prispevali k razvoju znanosti na področju likovne pedagogike 

in didaktike. 

 

Ker raziskava vključuje tudi predmet državljanska in domovinska kultura ter etika, vas 

prosim za sodelovanje. 

 

Hvala. 

                                                  Katja Kozjek Varl, prof. likovne 

umetnosti 

 

 

Spodaj podpisana, _______________________, soglašam s sodelovanjem pri raziskavi. 

     

    _________________________________________ 

Malečnik, 4. januar 2016 
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PRILOGA 4: IZJAVA KUSTOSINJE GALERIJE 

 

 

g. Brigita Strnad 

Umetnostna galerija Maribor 

Strossmayarjeva ulica 6 

2000 Maribor 

 

Spoštovani! 

 

V mesecu januarju, februarju in marcu 2016 na OŠ Malečnik izvajamo raziskavo, v kateri 

sodelujejo učenci 7. a, 8. a in 8. b. Vsebina raziskave govori o doživljanju sodobne 

umetnosti in povezovanju vsebin sodobne umetnosti z državljansko kulturo in etiko. 

Skozi raziskavo bodo izvedeni skupinski intervjuji, različne likovne naloge, osnovane na 

sodobnih likovnih praksah, srečanje z avtentičnimi deli in likovne naloge, vezane na 

državljansko in domovinsko kulturo ter etiko. Potek raziskave bo dokumentiran (zapisi 

učencev, fotografije, transkripcija posnetih izjav učencev, zapisi analiz izdelkov), na 

podlagi tega pa bodo podani rezultati v pisni obliki. Z izsledki raziskave bomo prispevali 

k razvoju znanosti na področju likovne pedagogike in didaktike. 

Ker raziskava vključuje obisk galerije in srečanje učencev z avtentičnimi umetninami, se 

na Vas obračam s prošnjo za sodelovanje. Z Vami bi se želela dogovoriti o poteku ogleda 

razstave, analizirati delo in podobno. 

Hvala. 

                                                         Katja Kozjek Varl, prof. 

likovne umetnosti 

 

Spodaj podpisana, _______________________, soglašam s sodelovanjem pri raziskavi. 

 

    _______________________________________ 

Maribor, 25. januar 2016 
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PRILOGA 5: NESTRUKTURIRAN INTERVJU ZA UČENCE PRED 

ZAČETKOM RAZISKAVE – inicialno stanje 

 

Vprašanja, ki se nanašajo na UMETNOST 

1. Likovna umetnost – kaj ti pomeni? Na kratko opiši ta pojem. 

2. Zakaj umetnost? 

3. Zakaj se ljudje ukvarjajo z umetnostjo? Kaj želijo doseči z likovnim 

delom? 

4. Komu je namenjeno likovno delo? 

 

Vprašanja, ki se nanašajo na USTVARJANJE 

5. Zakaj menite, se v šoli ukvarjamo, seznanjamo z likovno umetnostjo? 

6. Kaj pri LUM najraje počneš in zakaj? 

7. S čim se najraje izražaš? Na kak način? Zakaj? 

8. Ali razmišljaš o tem kar delaš? 

 

Vprašanja, ki se nanašajo na SODOBNO UMETNOST 

9. Opiši pojem sodobna umetnost. Kaj pomeni? Kako si jo predstavljaš? 

Kako bi jo opredelil? 

10. Kako bi opisal sodobno umetnost? Kaj pomeni SODOBNO? 

11. Si se že kje in kdaj srečal s sodobno umetnostjo? Kje? Kdo je dal idejo za 

ogled? Ali je bilo naključno? 

12. Kje lahko doživimo ali se srečamo s sodobno umetnostjo? 

13. V čem, misliš, se sodobna umetnost razlikuje od umetnosti, ki se je 

dogajala včasih? Po čem se razlikuje? Kje so jo lahko opazovali, gledali, 

doživljali? 

14. Ali si že delal z materiali, za katere si mislil, da jih pri LUM ne moremo 

uporabljati? 

15. Ali poznaš kakšnega sodobnega umetnika? 
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PRILOGA 6: DELOVNI LIST 

 

POGOVOR O LIKOVNIH DELIH 

 

Predstavljene so fotografije likovnih del nekaterih umetnikov. Dobro si jih oglej, 

o njih razmisli in zraven posameznega likovnega dela napiši, kaj predstavlja 

oziroma sporoča. Zapiši tudi, iz kakšnega materiala (po tvojem mnenju) je 

narejeno. 

 

     

 

               

 

         

 

Predstavlja____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________      

Sporoča______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Material______________________________________________

_____________________________________________________ 

Predstavlja____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________      

Sporoča______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Material______________________________________________

_____________________________________________________ 

Predstavlja____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________      

Sporoča______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Material______________________________________________

_____________________________________________________ 
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Predstavlja____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________      

Sporoča______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Material______________________________________________

_____________________________________________________ 

Predstavlja____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________      

Sporoča______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Material______________________________________________

_____________________________________________________ 

Predstavlja____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________      

Sporoča______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Material______________________________________________

_____________________________________________________ 

Predstavlja____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________      

Sporoča______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Material______________________________________________

_____________________________________________________ 
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PRILOGA 7: NESTRUKTURIRAN INTERVJU ZA UČENCE PO KONCU 

 RAZISKAVE  

 

Vprašanja, ki se nanašajo na SAMOSTOJNO USTVARJANJE 

1. Kako ste se počutili ob ustvarjanju lastnih likovnih del na osnovi 

spoznavanja sodobnih del znanih umetnikov? Kaj vam je bilo pri 

ustvarjanju zanimivo? 

2. Kaj vam pri ustvarjanju sploh ni bilo všeč? 

3. Kateri medij vam je bil bližji? Zakaj? 

1. Če bi se lahko odločili, kaj bi naslednjo uro počeli, kaj bi izbrali? Na 

razpolago imate katero koli likovno tehniko in vsebino.  

2. Ali bi želeli pri svojem delu uporabiti kakšen material, ki se vam zdi zelo 

nenavaden in ne sodi med likovne materiale? 

 

Vprašanja, ki se nanašajo na branje in razumevanje sodobnih 

likovnih del 

3. Prikazana bodo tri dela. Zanima me, kako bi opisali posamezno delo, da bi 

povedali čim več o njem. 

 

a) 

 Kumi Yamashita: Ogled mesta, 2004 
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b) 

 Louise Bourgeois': "I Do, 

      Undo, Redo", 2000 

 

c) 

 Leandro Erlich: Bazen,  

                  2004 

 

4. Kakšne so vaše ugotovitve glede na ravnokar opravljeno diskusijo? 

 

Vprašanja, ki se nanašajo na odnos do SODOBNE UMETNOSTI 

5. Ali ste ob spoznavanju primerov sodobnih umetniških praks spoznali kaj 

novega? 

6. Kako bi po zaključku vašega dela opredelili pojem sodobna umetnost? 

7. Ali se ti sodobne prakse zdijo zanimive? Zakaj ja in zakaj ne?  

8. Če bi bil za en dan sodobni umetnik, katera tema bi se ti zdela zanimiva za 

obravnavo? Kaj bi želel sporočiti ljudem, družini, morda prijateljem? 

9. Ali bi želel vedeti kaj več o sodobni umetnosti in zakaj? 
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