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Povzetek 

 

 
V magistrskem delu smo raziskovali ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih in vpliv 

glasbe nanj. Poskusi opredelitve ustvarjalnosti imajo korenine že v starih kulturah, nekateri od 

poznejših raziskovalcev pa so Helmholtz, Poincar, Wallas, Wertheimer (1945), Guilford 

(1967, v Pečjak in Štrukelj, 2013), Torrance, Cox idr. (Oblak, 1987).  Read (1943, v Oblak, 

1987) že na začetku 20. stoletja poudari njeno pomembnost v pedagoški sferi s svojo 

reformno pedagogiko in pobudo gibanja za učinkovitejšo umetnostno vzgojo.  

 

V magistrskem delu smo podrobneje raziskovali  njeno realizacijo v odnosu glasba-likovno 

ustvarjanje. B. Oblak (1987) v svojih raziskavah preučuje odnos glasba-gib in jo označi za 

prvinsko in neposredno. A. N. Kovačev (1995) glasovno in gibalno izražanje opredeli kot 

prvo manifestacijo posameznikove samoekspresije. Selan (2014) za prvo likovno delovanje 

označi gib, kot poseg, ki ga vodi želja po raziskovanju. Navedena dognanja so pomembna pri 

odnosu gestualnega slikarstva in glasbe. 

 

 Revesz (Čehovin Verč, 1992) je glasbo označil za harmonijo med čustvi in intelektom. 

Cockerton, Moore, Norman (1997, v Dolegui, 2013) glasbi priznavajo pozitiven vpliv na 

osredotočenost in reševanje kompleksnih kognitivnih problemov.  

Kljub obilici raziskav pozitivnega vpliva glasbe na posameznika, ne smemo zanemariti 

drugega vidika. Rezultati in analize eksperimenta Hygga, Bomana, Enmarkerja (2003, v Tišić, 

Robnik, 2015) označijo glasbo kot distrakcijo in zagovarjajo kot najboljše okolje za reševanje 

kognitivnih problemov tišino. Tudi Perham (2010, v Cutler, 2013) je v svojih raziskavah 

dokazoval boljšo zmožnost memoriziranja brez glasbe kot okoljskega dejavnika.  

 

Rezultati empiričnega dela podpirajo raziskave zagovornikov pozitivnega vpliva glasbe na 

reševanje kognitivnih problemov in ustvarjanja. Hipoteza 1, da glasba kot okoljski dejavnik 

vpliva na hitrost ustvarjalnega procesa, je bila delno potrjena. Hipoteza 2, da glasba vpliva na 

fleksibilnost ustvarjalnega procesa, in hipoteza 3, da glasba vpliva na realizacijo naslednjih 

kriterijev kvalitete likovne naloge iz gestualnega slikarstva: upoštevanje karakteristik 

gestualnega akta pri slikanju (uporaba tehnike »dripping« ipd.), zapolnitev celotnega formata 

(»all over« način slikanja), uporaba komplementarnih kontrastov, eksperimentiranje z 

barvnimi plastmi in uporaba različnih materialov, sta bili potrjeni.  



 

 

Rezultati so pokazali vpliv glasbe (v pozitivno smer) na fleksibilnost ustvarjalnega procesa ter 

posledično na povečano kvantiteto in kvaliteto likovnih izdelkov pri eksperimentalni skupini. 

Rezultati tako podpirajo dognanja in raziskovanja omenjenih avtorjev na področju vpliva 

glasbe na kognitiven in afektiven spekter  posameznika pri  reševanju kognitivnih nalog ter 

fazah ustvarjalnega procesa. 

 

Glavni prispevek magistrskega dela k razvoju likovne pedagogike predstavlja ugotovitev 

vpliva glasbe na faze ustvarjalnega procesa pri gestualnem aktu in likovnih delih dijakov, 

ozaveščanje pedagogov o vplivu in moči glasbe ter zavedanju širokega polja možnega 

ustvarjalnega udejstvovanja tako v okviru Likovne vzgoje in Likovne umetnosti kot 

medpredmetnega povezovanja.  
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Abstract 

 

 

In master we investigated creative process of gestural act at students and the influence of 

music on it. Creativity was already known as one of the topic in antict cultures, some of the 

lates researchers are Helmholtz, Poincar, Wallas, Wertheimer (1945), Guilford (1967, in 

Pečjak and Štrukelj, 2013), Torrance, Cox and others (Oblak, 1987). Read (1943, in Oblak, 

1987) in the begining of 20. century accentuated the importance of creativity in pedagogic 

area, with his reforming pedagogy and initiative for efficient art pedagogy.  

In master we put additional attention to accomplishment  of creativity in interaction music - 

art manifestation. B. Oblak (1987) in her investigations researched  relation music-movement. 

She denoted it for primal and straightforward reaction. A. N. Kovačev (1995) phonetic and 

musical expression defines as first manifestation of individual's self-expression. Selan (2014)  

for individual's first art manifestation declares gesture as  intervention lead by tendency of 

exploration. Discoveries stated above are important in relation gestural painting and music.  

 

Revesz (Čehovin Verč, 1992) declared music as harmony between emotions and intellect. 

Cockerton, Moore, Norman (1997, in Dolegui, 2013) acknowledged music positive influence 

on concentration and solving complex cognitive problems.  However despite of all studies and 

discoveries that speak in favor of positive music effect on individual, we can not ignore and  

overlook other perspective. Results and analysis  Hyagga's, Boman's and Enmarker's 

experiment (2003, in Tišić, Robnik, 2015) labeled music as distraction. As best productive 

environment for solving cognitive problems declared silence. Perham (2010, in Cutler, 2013) 

in his researches proved individual's better memorising capacity without music as  present 

environmental element. 

 

Results of empirical part of our investigation speak in favoure of researches that declare 

positive music influence on cognitive and creative process. Hypothesis 1 (music as 

environmental element has influence on velocity of creative process) was partly confirmed. 

Hypothesis 2 (music has influence on flexibility of creative process) and hypothesis 3 (music 

has influence on realization of  following quality criteria of art task; comply characteristics of 

gestural act at painting (using »dripping« technique…), accomplished »all over« 

characteristic, integration of complementary contrasts in composition, experimentation with 



 

 

color layers, different materials, textures) were confirmed. Results have shown positive 

influence of music on flexibility of creative process and quantity and quality of students art 

works in experimental group. We can conclude that results speak in favour of investigations  

and studies in area of positive music influence on cognitive and affective spectrum at solving 

cognitive tasks and fases of creative process. 

 

Main contribution of master to developement of art pedagogy area present confirmation of 

influence of music on fases of creative process at gestural act and students art works, 

stimulation of  awareness about influence and power of music and broaden field of possible 

creative manifestation in art clasess and other school subjects. 
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UVOD 

 

 

Ustvarjalnost je predmet razprav mnogih teorij, diskusij in polemik pedagoško-izobraževalne 

sfere in je prisoten kot eden od ciljev oz. teženj današnjega izobraževalnega sistema. Guilford 

je leta 1950 s svojim prispevkom v American Psychologist  nagovoril psihologe, naj se večja 

pozornost namenja pomenu ustvarjalnosti. S tem je sprožil nadaljnji val raziskav na področju 

pojma ustvarjalnosti (Rhodes, 1961, v Aleksić, 2011). Na ISI Web of Knowledge je bilo med 

1970 in 2004 objavljenih okoli 8402 dokumentov s področja ustvarjalnosti. Med leti 2005 in 

2011 se je število zadetkov na temo ustvarjalnosti povečalo za 5327 dokumentov (Aleksič, 

2011). Google jih je v samo letu 2014 podal 80.500. Ustvarjalnost je torej 60 let po objavi 

Guilfordovega članka zelo aktualna tema tako med strokovnjaki različnih področij kot med 

laiki.  

 

Fleksibilnost mišljenja, ustvarjalnost, iznajdljivost, kritično presojanje in holističen pristop k 

presojanju stvarnosti so le nekatere od karakteristik, ki naj bi jih skozi leta izobraževanja 

razvijal in imel današnji učenec oz. dijak.  

 

V magistrskem delu smo splošna dejstva o ustvarjalnem mišljenju in procesu povezali z 

gestualnim slikarskim aktom in vplivom glasbe nanj. Razlog omenjene izbire se skriva v 

dejstvu, da je ravno ta veja slikarstva (tako kot sam pojem ustvarjalnosti in ustvarjalni proces) 

predmet polemik o vplivu zavednega in nezavednega oz. interakciji notranjih in zunanjih 

dejavnikov na ustvarjalca. Hkrati  je s svojimi karakteristikami veliko polje možnosti in 

svobode, kar ustvarjalnost za svojo realizacijo nujno potrebuje. Glasba kot veja umetnosti, ki 

je najbolj eksplicitno abstraktna (z omenjeno karakteristiko), po našem mnenju dobro sodeluje 

oz. podpira gestualnost. Glasba in njena interakcija s percepcijo ter kognicijo je predmet 

mnogih raziskav. Interakcija gib – glasba ima elemente prvinskosti, neposrednosti (ena od 

bistvenih karakteristik gestualnega slikarstva). V magistrskem delu smo se dotaknili tudi 

nevrološkega in psihološkega vidika glasbe ter njen vpliv na posameznika. Pri tem smo se 

opirali na dognanja Campbella, Levitina, B. Oblak ter na eksperimente in raziskave 

Lozanova, njegovega učenca Barzakova in drugih.  
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Področje ustvarjalnosti in gestualnega slikarskega akta smo navezali na letne učne načrte 

Likovne umetnosti za gimnazije in srednješolske izobraževalne programe. Raziskovali smo, 

ali so ustvarjalnosti pri realizaciji ur omenjenega predmeta dejansko podani ustrezni pogoji 

(prostor in čas itn.) za njen razvoj.  

Razlog izbrane tematike magistrskega dela se skriva v dejstvu, da sem sama kot učenka imela 

priložnost ustvarjati tako ob glasbi kot tudi brez glasbe. Ob tem sem zaznala razlike v 

dinamiki lastnega ustvarjanja in ustvarjanja svojih sošolcev. Nekatere je glasba stimulirala, 

nekatere motila, vsekakor pa je bil opazno zaznati (in zanimivo opazovati) njen vpliv. Pozneje 

v srednješolskih in univerzitetnih urah risanja se je zopet pri večini pojavila težnja po 

ustvarjanja ob glasbi (večina sošolcev je ob risanju poslušala svojo glasbo na mp3-ju in 

podobno). Mnenja profesorjev so bila deljena. Določeni so glasbo (kot dodaten element ob 

ustvarjanju učencev) uporabljali in jo vključevali v svoje učne ure, nekateri so jo označili za 

motenje pozornosti pri samem ustvarjanju. V obeh primerih je torej razvidno, da so se tako 

eni kot drugi zavedali moči in vpliva glasbe na posameznika. Omenjen vpliv glasbe na 

ustvarjalni proces posameznika predstavlja eno od ključnih točk raziskovalnega problema 

empiričnega dela. 
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1 TEORETIČNI UVOD 

 

     1.1 Ustvarjalnost 

 

1.1.1 Zgodovinski vidik 

 
Med najstarejšimi razlagami ustvarjalnosti najdemo trditve, da je bila ustvarjalnost božji dar 

in božje razodetje. V antiki je bil genij pojmovan kot božanski duh. Ustvarjalnost se tudi 

kasneje v 17., 18., 19. in (delno celo) v 20. stoletju pojmuje kot vir višjih sil, vesoljni princip 

ipd. Zanimivo je dejstvo, da stare kulture (antična Grčija, Kitajska, Indija) ustvarjalnosti niso 

opredelile kot avtonomen pojem,  prav tako umetnosti niso pojmovali kot oblike ustvarjanja. 

Slikarji potemtakem niso ustvarjali, ampak zgolj posnemali stvarnost (naravo ipd.). V zahodni 

kulturi pojem »ustvarjalnost« izvira iz krščanstva in pomeni božanski navdih. Pri tem je 

potrebno poudariti, da tudi v judovsko-krščanski kulturi ustvarjalni posamezniki niso bili 

pojmovani kot avtonomni ustvarjalci, ampak kot posamezniki, ki so imeli milost »božjega 

navdiha«. Tudi pri Rimljanih in Grkih odkrijemo, da so ustvarjalne demone oz. genije 

povezovali z božanskim. Šele v  renesansi se zgodi »velik premik« - ustvarjalnost se prvič 

pripiše ljudem in ne višjim principom oz. onostranstvu. Sam pojem ustvarjalnosti je nato 

postal zelo priljubljen v poznem 19. stoletju pod vpliva darvinizma. Matematiki ter ostali 

znanstveniki so vodili razprave o svojih ustvarjalnih procesih. Znane so npr. Helmholtzeve in 

Poincarejeve analize lastnih  miselnih principov med ustvarjanjem. Podrobne študije o 

ustvarjalnosti so prišle izpod peres Grahama Wallasa in Maxa Wertheimerja (1945). 

Vzporedno z razvojem psihologije je napredovalo tudi raziskovanje ustvarjalnosti. Eden od 

pomembnih figur je npr. Guilford (1967) in njegovi psihometrični modeli za razlago 

sposobnosti. Ti so pri psihološkem raziskovanju v uporabi še danes (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

 

Vprašamo se lahko, kaj je prispevalo k ustvarjalnosti in posledično k njenim produktom, ki 

tvorijo v naši zgodovini pomembne točke odkritij. Odprtosti, strpnosti, nekomformističnosti 

družbe, ki stimulira ustvarjalno klimo in posledičen napredek in razvoj, se bomo posvetili na 

naslednjih straneh. Kljub prisotnosti destruktivnih in zaviralnih dejavnikov razvoja 

ustvarjalnosti na mnogih področjih  nas lahko tolaži dejstvo, da ustvarjalnost skozi zgodovino 

nikoli ni popolnoma zamrla. 
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Dokaz omenjenemu dejstvu so veliki umi, ki jih je zatiral takratni sistem: Kopernik, Galileo 

Galilei, Einsten, Bohr, Jeans, Russell in še bi lahko naštevali (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

Ustvarjalnost obravnavamo s treh vidikov – z vidika ustvarjalnega procesa, ustvarjalne osebe 

ter ustvarjalnega produkta. Pred časom je določen vidik pogojeval nadaljnjo raziskovalno 

metodo in razlago dobljenih rezultatov ter na koncu opredelitev samega pojma ustvarjalnosti.  

Danes raziskovanje teži k integraciji vseh treh omenjenih spektrov (Opaka, 2008). Začetki 

raziskav ustvarjalnosti kot oblike učenja segajo v 50. in 60. leta 20. stoletja. Na območju ZDA 

se pojavi, kot navaja Guilford (1959), izraz »kreativni trening«, sledi mu »Sputnik-šok«. 

Omenjeni prelomi so stimulirali nadaljnje raziskovanje in spodbujanje ustvarjalnosti v vzgoji 

in izobraževanju na vseh njunih področjih (Oblak, 1987). 

 

Umetnost in umetniško delo (kot produkt ustvarjalnega mišljenja) je zanimivo izhodišče za 

proučevanje ustvarjalnosti. Zanimiva so npr. dognanja Colemana (1922)  ki improvizacijo (na 

glasbenem področju) kot ustvarjalno obliko v vzgojno-izobraževalnem pristopu  postavi pred 

teoretično znanje. Fox in Hopkins (1936) sta ustvarjalno učenje kot vzgojno načelo 

predstavila v eni izmed zgodnjih metodik za glasbeno vzgojo. Ustvarjalnost so raziskovali 

Guilford, Torrance, Cox, Brown, Greenhoe, Rhodes, Harvey, Roderick, Simpson, Pfeil, 

Feinberg in mnogi drugi. Njihove raziskave v grobem delimo na tri kategorije: 

 

 neempirične raziskave (katerih fokus so obravnave kreativnih procesov in metodičnih 

pristopov ustvarjalnega učenja),  

 deskriptivne in eksperimentalne raziskave (katerih raziskovalni razpon obsega 

neglasbene mere kreativnosti) ter  

 eksperimentalne raziskave, katerih element so tudi glasbene mere ustvarjalnosti.  

 

Na začetku 20. stoletja se v okviru reformne pedagogike pojavi gibanje za učinkovitejšo 

umetnostno vzgojo. To je posebej poudarjalo pomembnost ustvarjalne sposobnosti in 

spontano produktivno moč otroka. Read (1943) se je zavzemal za integralno metodo pri 

umetnostni vzgoji, katere poglavitni cilj je otrokovo spontano in svobodno izražanje znotraj 

različnih umetnostnih smeri. Opozarjal je na predpogoj uspešnega vzgojnega dela, t. i.  

poznavanje otrokovih latentnih sposobnosti, ki se kažejo v njegovih lastnih poskusih in 

eksperimentiranju.  
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Podobno je Krings (v Ebert, 1973) v ustvarjalnosti in v dejavnostih, poskusih, iskanju na 

umetniških področjih videl možnosti ustvarjalne manifestacije in splošnega razvoja 

posameznika. Zanimiv je tudi pogled Roschersa (1976), ki predstavlja ustvarjalno učenje v 

okviru umetnostne in estetske vzgoje (Oblak, 1987). 

 

Poudarek je bil na multimedialnosti v interakciji vizualne, avditivne in senzo-motorične 

komunikacije ter interdisciplinarnosti šolskih predmetov in interesnih dejavnosti.  

V skupinskih dejavnostih, ki temeljijo na ustvarjalnosti in socialni komunikaciji, se je 

upošteval razpon sposobnosti in interesov posameznih učencev (Oblak, 1987). 

 

 

1.1.2 Psihološki vidik 

 

Preden se eksplicitno osredotočimo na opredelitev ustvarjalnosti, se bomo ustavili pri pojmu 

izvirnosti. Izvirnost je v tesni povezavi z ustvarjalnostjo oz. predstavlja poglavitno značilnost 

ustvarjalnega mišljenja. Dosežki ustvarjalnosti so izvirni, kar po interpretaciji pojmujemo kot 

redki, nenavadni, izjemni (Musek in Pečjak, 2001). Beseda ustvarjalnost ima svoj latinski 

izvor v besedi creo, kar pomeni »narediti«. Za eksaktno definiranje je ustvarjalnost zelo 

izmuzljiv in težko opredeljiv pojem. Simpatična je npr. opredelitev Lutenista (2012): 

»Ustvarjalnost je sposobnost, da gledaš eno stvar in vidiš drugo.« Za klasike je bila 

ustvarjalnost »divergentno, izvirno, prožno in gibljivo mišljenje«, »odkrivanje novih zvez med 

izkušnjami«. Novejši poskusi opredelitve pa so »nov način povezovanja različnih informacij« 

(Ingram, 2003), »novo sestavljanje idej« (McNeese, 2004), »notranja zmožnost rasti, ki 

spodbuja mišljenje in izražanje sebe na različne in nove načine (Cohen, 2004), »sestavljanje 

oddaljenih asociacij in njihovo izvirno spajanje v uporabne cilje« (Hallahan, 2003) (Pečjak in 

Štrukelj, 2013, str. 13). Zanimiva je tudi Jungova opredelitev »ustvarjalnost je poskus 

oblikovanja osebne in duhovne celovitosti« (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 179). Pečjak in 

Štrukelj (2013) ustvarjalnost opredelita kot najvišjo obliko posameznikovega mišljenja, 

osebnostnega zorenja ter delovanja. Ustvarjalnost bi torej lahko opredelili kot miselni proces z 

določenimi predpogoji in karakteristikami, ki nas pripelje do izvirnih in nenavadnih rešitev. 

Te naj bi bile hkrati tudi uporabne. Prvo merilo ustvarjalnosti je torej izvirnost (Pečjak, 2006). 

 

Omenili smo tudi pojem uporabnost. Pečjak (2006) argumentira, da marsikatero vedenje 

lahko označimo za izvirno, vendar pa mu primanjkuje dejavnik uporabnosti. Mnogi psihologi 
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kriteriju izvirnosti tako dodajajo pomembnost dejavnik uporabnosti. Pojem uporabnosti se 

lahko interpretira na različne načine. Omenjamo ga ravno zaradi mnogokrat stereotipnih 

posplošitev na področju umetnosti, ki v določenih primerih res ne poseduje aplikativne 

uporabnosti, vendar ne moremo trditi, da dejavnik uporabnosti ni prisoten in vpliven.  

 

Tako kot določene znanstvene teorije, filozofski sistemi (Platonove »ideje«, Aristotelove 

kategorije, dognanja Kanta, Hegla, Locka …) predstavljajo bazo in vpliv v razvoju znanosti 

(Pečjak, 2006), tudi umetnost brez svojih prehodov, ključnih točk, prelomov v ideologiji, 

tehnikah (če se omejimo le na umetnostno-zgodovinsko področje) danes ne bi bila polje tako 

raznoterih idej, tehnik in vpliva na današnjo družbo. Aplikativna uporabnost včasih kot 

kriterij pade, nenavadnost, izvirnost in stimulacija kritičnega razmišljanja pri posamezniku pa 

lahko ravno v polju umetniških stvaritev dosežejo svoj vrh.  

 

Simonton je s pomočjo introspektivnih poročil o ustvarjalnem procesu velikih ustvarjalcev  

prišel do spoznanja, da je ustvarjalnost stohastični kombinatorni postopek. Znano je poročilo 

znanstvenika in fizika Henrija Poincaréja (1921, v Simonton, 2003). Ideje opiše kot kaotične 

elemente, ki se naključno združujejo. Redke kombinacije so nato uporabne, možnost dobre 

kombinacije je majhna. Ustvarjalni dosežki se razporejajo kot dogodki z nizko verjetnostjo – 

po Poissonovi porazdelitvi (Opaka, 2008, str. 87). 

 

Vplivne dejavnike na razvoj in potek ustvarjalnost delimo na notranje in zunanje. Pri 

notranjih se moramo ustaviti pri pomembnosti dveh pojmov; motivaciji in posameznikovi 

osebnosti. Motivacija in posameznikova osebnost predstavljata pomemben vpliv na 

ustvarjalnost. Nekatere od ključnih značilnosti ustvarjalnih ljudi so npr. nekomformizem, 

radovednost, odprtost, pogum in svojeglavost (Hadulla, 2007, v Herzog, 2009). Pri 

ustvarjalnih ljudeh odkrijemo pogled, ki nima vse že za »dokončno, absolutno, dognano …« 

(Musek in Pečjak, 2001), ustvarjalni posamezniki iščejo nove rešitve in možnosti. Carson in 

Peterson (2003, v Opaka 2008) sta pri ustvarjalnih posameznikih odkrila pojav znižane 

latentne inhibicije. Nerelevantne dražljaje iz okolice tako ne izločajo iz spektra svoje 

pozornosti. Posledično je spekter in baza vira navdiha ter materiala za ustvarjalnost pri njih 

občutno povečana. Pečjak (2005) omenjeno povezavo latentne inhibicije in ustvarjalnosti 

označuje za najpomembnejše odkritje o ustvarjalnosti zadnjega desetletja (Opaka, 2008). 
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Uspešen potek dela in dosežek končnega cilja posamezniku določata njegova mera 

vztrajnosti, pozitivna samopodoba in čustvena stabilnost. Zunanji dejavniki, ki so lahko 

stimulacija ali pa izvor zaviranja ustvarjalnosti, so družina in šola oz. širša družbena skupnost 

(okolje).  

 

Do enoznačne definicije ustvarjalnosti torej ne moremo priti. Vsekakor lahko trdimo, da je 

kompleksen pojav, ki je zahteven za raziskovanje. Zlasti naj bi to veljalo za glasbeno 

ustvarjalnost. Glasba je namreč po mnenju nekaterih strokovnjakov najbolj abstraktna in 

najmanj oprijemljiva izmed vseh umetniških vej (Pepelnak, 1998).  

 

Pri nekaterih evolucijskih psihologih in nevroznanstvenikih se pojavlja teza, da naj bi se 

ustvarjalnost razvila kot stranski učinek (torej kot posledica) določenih procesov, kot so 

pozornost, spomin, govor in reševanje problemov ter odločanje. Njihov nasprotni pol, 

ustvarjalnost pojmuje kot posebno ter avtonomno kognitivno funkcijo. Zanimivo je dejstvo, 

da so prvi zanesljivi znaki ustvarjalnosti pri homo sapiensu zabeleženi približno 40-000 let 

nazaj (Pirtovšek, 2013). Med nasprotnike razlage ustvarjalnosti kot stranskega produkta 

drugih procesov spada tudi glavni predstavnik teorij kognitivnega razvoja Piaget (2002). 

Njegovo vrednotenje glasbene sposobnosti in teženj pri posamezniku je zanimivo. Menil je, 

da je glasbena sposobnost genetsko zapisana univerzalna človeška sposobnost. Ta naj bi se 

najbolj intenzivno razvijala v predoperativni stopnji kognitivnega razvoja, ko sta otroška 

domišljija in ustvarjalnost v velikem razvojnem zamahu (Piaget, 2002). 

 Sternberg (1988) ustvarjalnost razčleni in razloži s pomočjo tridimenzionalnega modela. Ta 

vključuje inteligentnost, intelektualni stil in osebnost. Ustvarjalni posameznik prepozna in 

opredeli problem ter ga predstavi na način, ki spodbuja in povzroči akcijo - torej dejanje. 

Odlike ustvarjalnih ljudi so radovednost, strpnost, pripravljenost na premagovanje določenih 

preprek in problemov, notranja motivacija, zmožnost tveganja in osebnostna rast.  

 

Konec 20. stoletja so nevrologi s pomočjo tehnologije prodrli zelo daleč v sfero spremljanja 

aktivnosti možganskih centrov s pomočjo tehnik CT, PET, fMRI. S tem so pridobili možnosti 

proučevanja možganskih predelov, ki vplivajo na ustvarjalnost. Desna hemisfera je 

nevrološka osnova za ustvarjalno mišljenje, saj se tam nahajajo centri imaginacije, čustev, 

intuicije, likovne umetnosti, glasbe, estetike ter prostorske predstavljivosti.  
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Desna hemisfera procesira informacije holistično in konceptualno, prepoznava že znane 

vzorce itn. Izražanje posameznikov z izrazito »desno hemisfernim principom« je intuitivno, 

domišljijsko in vezano na neverbalne načine izraza (Pirtovšek, 2013). 

Ustvarjalnost se povezuje z novejšo skorjo (neocortexom) obeh hemisfer in z limbičnim 

sistemom, ki kot obojestranska struktura s svojimi deli pomembno vpliva na pomnjenje 

(hipocampus), senzorično procesiranje (thalamus), sekvencioniranje in ocenitev časa 

dogajanja. Hkrati vse preplavi s čustvenimi duševnimi procesi, ki so bili evolucijsko 

pomembni za preživetje in s pripravo na »boj ali beg« (amygdala) pri duševnih obremenitvah 

(Novak-Jerman, 2016). Lezije temporalnega režnja stimulirajo ustvarjalne, divergentne in 

domišljijske ideje, nasprotno pa lezije frontalnega režnja inhibirajo omenjene ideje (Flaherty, 

2005, v Novak-Jerman, 2016).  

 

Tudi Martindale, Hines, Mitchell in Covello (1984) so pri meritvah možganskih valov med 

ustvarjalnim procesom pri visoko ustvarjalnih osebah zaznali potencirano aktivnost desne 

hemisfere (Runco, 2004, v Opaka, 2008).  

 

Vseeno ustvarjalnosti ne moremo označiti za dejavnost, ki poteka izključno v povezavi z 

desno-hemisfernim polom. Katz (1997, v Opaka 2008) poudari, da gre za interakcijo 

delovanja obeh hemisfer, saj ustvarjalnost poleg intuitivnosti zahteva logično sklepanje in 

evalvacijo. Zanimive so analize EEG o koherentnosti možganskih valov (Petsche,1996, v 

Opaka 2008). Ugotovil je, da lahko EEG razloči valove na podlagi omenjenega dejstva med 

seboj glede na vrsto realizirane ustvarjalnosti (verbalno, glasbeno ali vizualno). Diferenciacija 

valov s pomočjo EEG-a (Martindale in Hasenfus, 1978, v Opaka 2008)  je potekala glede na 

potek faz ustvarjalnega procesa. V primerjavi s fazo elaboracije sta večjo prisotnost alfa-valov 

zaznala v fazi inspiracije. Bekhereva in kolegi (Opaka, 2008) so z meritvami EEG in PET 

prišli do ugotovitev, da so ključnega pomena za organizacijo ustvarjalnega procesa 

reorganizacije v obeh frontalnih režnjih.  

 

Poslušanje in razumevanje glasbe vključuje delovanje obeh hemisfer (Čudina-Obradovič, 

1991). Znanstveno je dokazano, da bo glasbeno izobražen posameznik (vsaj v določenem 

delu) izkoriščal mehanizme leve hemisfere pri reševanju nalog, ki jih »neglasbenik« rešuje 

predvsem s pomočjo desne hemisfere (Gardner, 1995).  
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Vpliv glasbe se tako zrcali v večji povezanosti med hemisferama ter potenciranosti 

kompleksnega mišljenja ter zmožnosti abstrakcije (Kratus, 1989). Glasbena inteligentnost pa 

je tudi ena od sedmih inteligentnosti po Gardnerjevi teoriji raznoterih inteligentnosti. 

 

 

1.2  Odnos med ustvarjalnostjo in inteligentnostjo 
 

Pri razčlenjevanju odnosa ustvarjalnost-inteligentnost smo priče mnogim odprtim vprašanjem 

in razlagam. Psiholog Spearman je ustvarjalnost izenačil z inteligentnostjo oz. G dejavnikom 

splošne inteligentnosti, zato ustvarjalnosti ter inteligentnosti ni posebej dodatno opredeljeval. 

Njegov učenec Hargreaves pa je argumentiral, da je ustvarjalnost rezultat več dejavnikov 

(splošne inteligentnosti, hitrosti procesiranja, spomina in še dveh osebnostnih lastnosti, ki pa 

ju ni znal opisati) (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

 

Po pražni teoriji (Barron in Harrington, 1981, v Simonton, 2000) je za ustvarjalnost potrebno 

prestopiti določen prag inteligentnosti, po njem pa je prispevek inteligentnosti kot dejavnika 

ustvarjalnosti zanemarljiv (Opaka, 2008, str. 84 ). 

 

Inteligentnost se meri z količnikom inteligentnosti (IQ). Pečjak in Štrukelj (2013) posredujeta 

zanimive podatke o inteligentnosti glede na vrsto izobrazbe: povprečen inteligenčni količnik 

filozofov je 160, znanstvenikov 159, pisateljev 152, državnikov 150, glasbenikov 149, 

vizualnih umetnikov153, vojakov 136.  

 

Po Termanovi razdelitvi glede na inteligenčni količnik vsi našteti spadajo med nadarjene 

(125-134), visoko nadarjene (135-144) ali neizrazite genije (145-154). Genialnosti ni mogoče 

določiti le na podlagi inteligenčnega količnika. Pomembna je ustvarjalnost genijev (izvirnost, 

prožnost, gibljivost), dodatni talenti (risarski, glasbeni, idr.) ter njihova osebnostna 

produktivnost. Guilford (1967)  je z več faktorsko analizo opredelil pet vrst operacij 

mišljenja: spoznavanje, spominjanje, divergentna produkcija, konvergentna produkcija in 

ocenjevanje. Guilford ustvarjalnost pripiše raznovrstnim kognitivnim sposobnostim. Po 

njegovem mnenju so izmed vseh kognitivnih sposobnosti najpomembnejše divergentne 

produkcije, saj so najbolj ustvarjalne. Opisal je tudi sposobnost ocenjevanja oz. fazo refleksije 

ter samokritike, ki je prisotna kot zadnja faza ustvarjanja pri ustvarjalnem mišljenju. Binet je 

pojmoval samokritiko, kot eno izmed poglavitnih funkcij inteligentnosti.  
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Pri učinkovitosti mišljenja je nujno potrebna, vendar (da se izognemo zaviranju ustvarjalnega 

toka) mora teči v čim večji meri neodvisno od ustvarjanja (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

Torrance (1968) je pri študijah upošteval 187 korelacij in med inteligentnostjo ter 

kognitivnimi sposobnosti ustvarjalnosti prišel do korelacije + 0, 20. Ta pa je prenizka, da bi 

ustvarjalnost razlagali z inteligentnostjo. Owens (1964), je npr. odkril celo negativno 

korelacijo: do - 0,11. Odnos ustvarjalnost-inteligentnost ni enosmerna (Pečjak in Štrukelj, 

2013). 

 

 G. Towers (1988) tako govori o »koleraciji ukrivljene hruške«. Na koordinatnem sistemu je 

korelacija inteligentnosti in ustvarjalnosti do določene meje pozitivna, nato pa izgine, 

spremenljivki postaneta neodvisni druga od druge. Na kateri točki se razdvojita, meri 

raziskovalka A. Roe (1953), ki je v svojih ugotovitvah izpostavila mejni inteligenčni količnik 

120. Zanimivo je, da krivulja inteligentnosti v starosti strmo upada, ustvarjalnost pa temu 

padcu ne sledi. Primeri so npr. Goethe, ki je Fausta napisal pri 80ih, Tiziano je ustvaril nekaj 

svojih najboljših del pri svojih 98ih, Edison je patentiral iznajdbe pri 84ih, Darwin je objavil     

Izvor človeka pri 62ih in še bi lahko  naštevali. Sklenemo lahko, da pomembnim ustvarjalcem 

ustvarjalni elan v starosti ne upade (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

 

1.3 Ustvarjalno mišljenje 
 

Ustvarjalno mišljenje je najbolj razvita, sestavljena, vsestranska, celovita in učinkovita 

stopnja mišljenja. Omogoča nam, da si zamislimo, razvijamo, oblikujemo in ustvarjamo nove, 

boljše in učinkovitejše stvaritve na različnih področjih (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 103). 

Pečjak in Štrukelj (2013) pri ustvarjalnem procesu izpostavita tri poglavitne razumske 

procese; izvirnost, prožnost in gibljivost. Po kategorizaciji tipov mišljenja bi ustvarjalno 

mišljenje uvrstili med divergentno, domišljijsko in abstraktno. Seveda se v določenih fazah 

prepleta tudi s karakteristikami konvergentnega in konkretnega mišljenja (upoštevajoč 

predpostavko dejavnika prilagoditve stvarnosti oz. koristnosti). Ustvarjalno mišljenje 

potrebuje in srka iz baze problemov zelo odprtega tipa, pri katerih vsa stanja oz. rezultati niso 

vnaprej določeni (Musek in Pečjak, 2001).  
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Ustvarjalno mišljenje poseduje variabilnost. Divergentno mišljenje nam omogoča prožnost 

iskanja, pušča in podaja izvirne rešitve, na drugi strani pa nas konvergentno (silogistično 

sklepanje) usmeri k predvideni, pričakovani in točno k eni sami rešitvi (Pečjak in Štrukelj, 

2013). 

 

V psihologiji zasledimo tudi drugo delitev mišljenja, in sicer na vertikalno in lateralno. 

Vertikalno je bolj podobno konvergentnemu principu mišljenja, napreduje od točke do točke, 

korak za korakom in (ob redkih napakah) postopoma prispe do ene same rešitve. Zavestni 

nadzor in racio je pri tem močan, ustvarjalec ve kaj išče. Značilna primera opisanega 

mišljenja sta logično in matematično mišljenje (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

Lateralno mišljenje pa napreduje po »ovinkasti poti«. Asociacije, ideje prihajajo 

nepričakovano, omenjeno mišljenje je tako težje predvideti ter načrtovati, saj eksistira v 

širokem krogu pozornosti. V miselni proces prihajajo nepredvidene vsebine, ki mnogokrat (na 

prvi pogled) z izhodiščnim vprašanjem oz. problemom nimajo povezav ali pa mu celo 

nasprotujejo. Opisano mišljenje se pojavlja v sanjah, umetniški manifestaciji in pri 

izumljanju. Pri znanstvenem mišljenju je lateralni princip redek, ni pa izključen (Pečjak in 

Štrukelj, 2013). Celo Einsten je trdil, da je včasih imaginacija pomembnejša od znanja: 

»Če na začetku ideja ni absurdna, potem zanjo ni več upanja.« (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 

21). 

 

Vertikalno mišljenje naj bi bilo tipično za logične, matematične misli (z razčlenjenimi, 

diskurzivnimi in analitičnimi elementi) leve hemisfere, inspiracija ter imaginacija lateralnega 

mišljenja pa naj bi imela svoj center v desni hemisferi (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

Pri elementih divergentnega mišljenja se moramo ustaviti pri pojmu fluentnosti oz. 

»prožnosti«. Prožnost je pomemben dejavnik pri ustvarjanju novih idej, iskanju mnogih 

možnosti, rešitev itn. Mnogi psihologi poleg prožnosti razlikujejo in poudarjajo še pojem 

fleksibilnosti oz. »gibljivosti«. Gibljivost je sposobnost spreminjanja rešitve. Prožnost torej 

ustvarjalnemu umu ponuja ideje in možne rešitve, gibljivost pa njegovo raziskovanje 

nadaljuje in rešitev dopolni, razvije in spreminja (Pečjak in Štrukelj, 2013). Značilnost 

ustvarjalnega procesa naj bi bila tudi trditev, da je ustvarjalnost desno-hemisferni proces. 

Freud na drugi strani meni, da je ustvarjalnost izraz potlačenih osebnih izkušenj, ki so 

sestavine osebne podzavesti. 
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Značilnost ustvarjalne misli je miselna transformacija, ki se navezuje na prej omenjena pojma 

prožnosti in gibljivosti pri mišljenju. Miselna transformacija, poznana tudi pod izrazom »aha 

izkušnja«, pomeni preobrat v mišljenju, novo kombinacijo gradiva, njegovo reorganizacijo, 

novo spoznanje in razlago. Transformacije v mišljenju odigrajo pomembno vlogo pri 

izumljanju in so tako pogoste v mišljenju iznajditeljev (Musek in Pečjak, 2001).  

 

Ustvarjalci včasih naletijo na problem pri prožnosti in gibljivosti v mišljenju. Nekateri se ne 

morejo premakniti od začetne ideje, ki se jim porodi. V omenjenih primerih govorimo o 

blokih v mišljenju. Omenjene bloke pogojujejo pretekle izkušnje ter znanje in v nekaterih 

razmerah (ki so npr. podobne razmeram iz preteklosti ) so  ti zaradi omenjenih dejavnikov 

pogostejši (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

Psihologi otrdelost v mišljenju, okornost v oblikovanju misli, ponavljanje istih idej in stališč 

pripisujejo značilnostim funkcioniranja starejših ljudi. Omenjena »otrdelost« je posledica 

trdnih izkušenj starejših, ki prinašajo s seboj nefleksibilnost in zaprtost za nove ideje (Pečjak 

in Štrukelj, 2013). 

 

Na osnovi introspektivnih poročil ustvarjalcev je v psihologiji priznan proces ustvarjalnega 

mišljenja, ki poteka skozi pet faz. V preparaciji se ustvarjalec seznani s problemom, zbira 

informacije o njem. V inkubaciji zbrane informacije procesira na nezavedni ravni, nato se 

običajno pojavi rešitev problema. Sledi faza realizacije, nato verifikacije (rešitev se preveri in 

ovrednoti) ter poslednja faza komunikacije (rezultati se posredujejo javnosti) (Pečjak in 

Štrukelj, 2013). Alfa-možganski valovi so najprimernejša stimulativna baza za ustvarjalno 

mišljenje, povzročajo namreč stanje t. i. »sproščene budnosti« in pripravljenosti. Pri 

omenjenem stanju je fascinantna moč klasične glasbe. Enourna izpostavljenost otroka klasiki 

poveča njegovo možgansko aktivnost, saj doseže omenjeno alfa stanje (Malyarenko idr., 

1996). 

 

 

1.4 Pomen in področja ustvarjalnega mišljenja 
 

Ustvarjalno mišljenje je izjemnega pomena za človeka in našo družbo. Družbeni napredek je 

odvisen od ustvarjalnosti ter z njo pogojene prožnosti in gibljivosti v razmišljanju. Odkritja, 

inovacije, izboljšave, celoten napredek brez ustvarjalnosti ne bi bil možen (Musek in Pečjak, 

2001). 
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Zavedanje gojenja in spodbujanja ustvarjalnega mišljenja je tako ključnega pomena za 

napredovanje družbe. Ustvarjalnost naj bi bila prisoten element v vseh strokah (od 

gospodarstva, politike, izobraževalnih sistemov itn.). Žal pa je dandanes emigracija mladih 

intelektualcev in ustvarjalcev, ki na domačih tleh nimajo pogojev za svoje delo, čedalje večja. 

Prevzemanje tujih patentov, predelovanje že znanih idej, beg mladih intelektualcev v tujino 

siromašijo ustvarjalno raven, ustvarjalni napredek ter rast države.  

Zavedati se moramo, da je v okolju, kjer se ljudje bojijo za svoja delovna mesta in jim 

dohodek pada, kjer mladi ne dobijo priložnosti za delo, klima posledično negativna ter 

nikakor ni ugodna za ustvarjalnost (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

Demokracija je najboljše makro ozračje za spodbujanje ustvarjalnosti, saj družba najbolj 

stimulira ustvarjalnost, ko dopušča razlike v mišljenju (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

 

Srića med dežele, ki vlagajo in podpirajo ustvarjalnost ter so razvile dobro izobraževalno in 

znanstveno ter informacijsko mrežo, uvršča večino dežel Zahodne Evrope, Severne Amerike, 

Avstralijo, Novo Zelandijo, Japonsko, Izrael ter v novejšem času Kitajsko, Indijo, Brazilijo in 

Južno Korejo. Večina držav, ki ima dobro bazo napredka in ustvarjalnosti, vlaga v 

izobraževalne ustanove in šolstvo (Srića, 1992 v Pečjak in Štrukelj, 2013). Posameznikova 

ustvarjalnost temelji na divergentnem mišljenju, individualnosti, spontanosti in samostojnosti, 

ne pa konformizmu ter središčnem mišljenju. Pri tem se moramo ustaviti pri pomenu vzgoje 

in naravnanosti izobraževalnega sistema. Ponekod je še vedno utečeno in sprejemljivo, da na 

področju vzgoje kot tudi na področju izobraževanja prevladujejo konformistične rešitve, 

avtoritarnost, neproduktivna hierarhičnost, nekonstruktivna kritika ter storilnostna 

naravnanost. Posledice so zaviranje ustvarjalnosti in mišljenja »izven podanih utečenih 

okvirjev«. Učenci tako ne širijo horizonta svoje razgledanosti in mišljenja. Za dvig 

ustvarjalnosti in iznajditeljstva je  potrebna baza odprtih informacij, znanje, stimulativno 

okolje, komunikacija, zavest, da si pri delu svoboden in neodvisen. Ustrezno pridobljeno 

znanje v procesu izobraževanja bi moralo imeti elemente prožnosti ter prilagodljivosti 

problemom in strokovnemu delu (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

 

Ustvarjalno učenje oz. »learning by doing« je učenje, katerega poudarek je učenčevo (oz. 

dijakovo) aktivno, dejavno sodelovanje in razvoj lastnega kritičnega razmišljanja (Wellek, 

1963, v Oblak, 1987). Ustvarjalno učenje aktivira in stimulira učenčeve afektivne in 

intelektualne funkcije (Pečjak, 1986, v Oblak, 1987).  
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Poleg drugih so pozitivne posledice učenčevega samostojnega izražanja tudi intenzivnejša 

zaznava, čutenje, razmišljanje, sklepanje in lažje argumentiranje svojih izkušenj. Učenje, pri 

katerem je učenec dejansko miselno prisoten in produktiven, je mnogo učinkovitejše od 

memoriranja, poleg tega pa mu omogoča tudi večji psihični transfer. Ustvarjalno učenje 

spodbuja in usmerja hevrizme v smeri načrtovanih vzgojno-izobraževalnih ciljev in s tem 

tvori ter oblikuje epistemično strukturo.  

Ustvarjalno učenje je na vsaki višji stopnji reorganizacija in dodajanje k prejšnjemu znanju. 

Omenjena metoda ohranja otrokovo elementarno ustvarjalno naravnanost in jo ozavešča kot 

način delovanja v umetnosti (Oblak, 1987, str. 114). B. Oblak (1987) poudarja, da ustvarjalne 

dejavnosti zahtevajo jasno opredeljene vzgojno-izobraževalne cilje, njihova realizacija pa 

mora pri učencih stimulirati ekspresivnost, imaginacijo, spontanost, zaupanje v lastne 

sposobnosti ter kooperacijo. 

Osrednji del je aktivnost, ki jo učenci dojemajo kot igro. Ustvarjalno učenje je v svojem 

bistvu torej ustvarjalno-didaktična igra. Pomembno vlogo pri omenjeni realizaciji ima 

pedagog. »Uspeh celotnega vzgojno - izobraževalnega procesa je predvsem odvisen od 

sposobnosti in kvalitet učitelja – vzgojitelja, vsaka novost na tem področju je obsojena na 

neuspeh, če je ne izvajajo učitelji in vzgojitelji, ki poznajo svoje delo in ga zavestno 

opravljajo z odgovornostjo in potrebno požrtvovalnostjo.« (Oblak, 1987).  

  

Že Piaget (Piaget, 1971, v Oblak, 1987) poda, da kvalitetnejše in zahtevnejše metode 

poučevanja pogojujejo zahtevnejšo realizacijo v pedagoški praksi. Učitelj mora biti na prvem 

mestu strokovno kompetenten za svoje področje poleg tega pa tudi ustvarjalen, fleksibilen in 

iznajdljiv. Učencem in dijakom predstavlja vzgled, komunikacijsko središče, izvor in transfer 

znanja. Ob branju literature z omenjeno tematiko je zanimivo razmišljanje Hickmana (2005) v 

njegovem delu »Why We Make Art and Why it is Taught?«. Ustvarjalcem na umetniških 

področjih je postavil preprosto vprašanje »Why do you make art?« (»Zakaj ustvarjate?«). 

Večina je takoj omenila vplive in izkušnje iz  šolskih klopi in pomembnost vloge profesorjev. 

Niso navajali, da bi jim odprlo oči (in jih »potegnilo« v svet umetnosti) določeno umetniško 

delo v galeriji ali podobna izkušnja. Večina je pritrdila, da je bila notranja želja po ustvarjanju 

vedno prisotna. Starše in profesorje so označili kot zelo pomembne like v razvoju njihovega 

ustvarjalnega potenciala. 

 

 



Rebeka Jerman (2016). Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe 

 

15 

 

Celotno poglavje omenjenega dela obravnava problematiko mnogokrat prisotne neskladnosti 

med šolskim posredovanjem likovne aktivnosti in individualnim likovnim izražanjem 

posameznika. V naši raziskavi ne nameravamo razreševati vprašanja ali se umetnik rodi ali se 

ga v šolskih letih likovnega pouka »ustvari«. Bolj bistveno se je dotakniti dejstva 

kontradiktornosti med cilji izobraževalnih ustanov (spodbujati ustvarjalnost, vedoželjnost, 

pozitivno samopodobo posameznikov) in njihovimi pristopi oz. metodami kako jih doseči.   

 

Hickman (2005) opozori na vpliv raznolike in eklektične narave umetnosti. Pri učencih ta 

vpliva na razvoj prostorske in naturalistične inteligentonsti (v praktičnih aktivnostih 

umetniškega akta). Jezikovna inteligentnost se npr. pojavlja v zastavitvi in obrazložitvi sfer 

konceptualne umetnosti in še bi lahko naštevali. Pri umetniškem udejstvovanju je torej 

prisoten preplet različnih vrst kognitivnih sposobnosti (kritično vrednotenje, samorefleksija) 

in afektivnih lastnosti (empatija, senzibilnost).  

 

Posameznik hkrati odkriva tudi pomembne elemente svojega interesa ter posledične 

motivacije. Glede determiniranosti težnje po ustvarjanju in umetniškem udejstvovanju imamo 

teze razdeljene na dva pola. Hickman (2005) navaja različna stališča in argumente Noama 

Chomskeya (1975), Dissanayaka (1995) in na drugi strani Stevena Pinkerja (1997), McFeeja 

(1986) o prirojenosti ter okoljski, kulturni determiniranosti človekove težnje po ustvarjanju. 

Vsekakor pa (ne glede na opredelitev v eno ali drugo smer) lahko trdimo, da z ustvarjalnim 

prakticiranjem razvijamo pomemben stimulator kognitivnega razvoja- radovednost. 

Radovednost in produktivna iznajdljivost sta ključnega pomena pri učenju. Navsezadnje iz 

njiju izhaja tudi interes in posledična motivacija za raziskovanje, učenje in delovanje 

posameznika. Likovna vzgoja lahko zaobjame vse vrste učnih stilov. Zaradi svoje narave, 

odprtega umetniškega polja in fleksibilnosti je eden od najprimernejših šolskih predmetov za 

spodbujanje prej naštetih lastnosti pri učencih in dijakih. Realizacija omenjenih kapacitet 

predmeta je v veliki meri odvisna od fleksibilnosti učitelja in pogojev, v katerih deluje. 

 

Ustvarjalnost seveda ne eksistira eksplicitno le v sferi umetniškega izražanja ter manifestacije 

posameznika. Pravzaprav ne moremo odkriti področja, kjer se ustvarjalnost ne bi mogla 

manifestirati. Vsako področje namreč potrebuje nove ideje za svoje delovanje.  
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Dejstvo pa je, da so psihologi raziskovali ustvarjalnost predvsem na treh področjih:  

 v znanosti, 

 v iznajditeljstvu in  

 v umetnosti.  

 

Zanimiva je  primerjava umetnika in znanstvenika. Umetnik in znanstvenik podobno 

obdelujeta gradivo (zvoke, barve…), vendar vsak na drug način. Znanstvenik s proučevanjem 

podatkov, teorij, raziskav svoj problem oži in opredeli. Njegovo gradivo predstavlja vse 

omenjeno skupaj z njegovimi idejami, zapiski, izvlečki, tabelami, grafikoni itn. Gradivo 

umetnika je vse njegovo okolje in njegovo doživljanje le tega (ljudje, narava, barve, zvoki).  

Umetnik običajno gradiva ne zbira toliko s pomočjo tabel ter konkretnih podatkov, svoja 

opažanja pa si (prav tako kot znanstvenik) večinoma zapisuje. Primer je Leonardo da Vinci in 

njegovi zapiski ali pa Flaubertovo komponiranje romanov. Strnemo lahko, da imata umetnost 

in znanost mnogo skupnih točk, kar je razvidno tudi iz sledeče misli Einsteina (Pečjak in 

Štrukelj, 2013).  

»Po tem ko je dosežena dovolj visoka stopnja tehnične sposobnosti, znanost in umetnost težita 

k temu, da se združita v estetiki gibljivosti in oblik. Največji znanstveniki so bili tudi 

umetniki.« (Einstein, 1950, v Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 32). 

 

Primeri so sledeči; Goya je bil violinist, Planck pianist, psiholog Skinner in kemik Asimov 

pisatelja, psiholog Ramiro Bujas slikar in še bi lahko naštevali (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

 

1.5 Razvoj ustvarjalnosti 
 

 V razvoju ustvarjalnosti moramo upoštevati določene specifične zakonitosti. Vsak otrok je 

(če so za razvoj ustvarjalnosti prisotni vsi pogoji) potencialni ustvarjalec. Svojo vlogo pri 

omenjenem seveda odigrajo dedne zasnove, stimulacija divergentnega mišljenja v vseh 

otrokovih okoljih (družini, vrtcu, šoli), trening ustvarjalnega mišljenja in spremljanje 

ustvarjalnega procesa. Otrok v predšolskem obdobju po 1. letu preide iz senzomotorične 

stopnje mišljenja v predoperativno stopnjo. Le ta traja do 7. leta. Po Piagetu je zanjo značilen 

razvoj predpojmov, sledi ji razvoj notranjih reprezentacij predstav in pojmov. Prisotno je 

centrirano in egocentrično razmišljanje, element animističnega vidika (otrok neživi naravi 

pripisuje lastnosti žive narave) pa spodbuja in odpira otrokov domišljijski svet.  
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Pomembno vlogo pri tem odigra igra, ki odpira vrata imaginaciji, ustvarjanju in emocionalni 

dovzetnosti. Obdobje med 3. in 4. letom naj bi predstavljalo pospešen razvoj ustvarjalnosti 

(Novak-Jerman, 2016). Otroci imajo prirojeno nagnjenost k radovednosti, raziskovanju 

svojega okolja, eksperimentaciji in domišljijski razgibanosti. Ustvarjalnost zaradi različnih 

dejavnikov začne upadati pri 9. letu (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

Ena od karakteristik začetne stopnje šolanja je heteronomnost interesov, ki so v omenjenem 

obdobju relativno spremenljivi (Troha, 1985, v Oblak, 1987). Ključnega pomena je, da šola in 

pedagogi iščejo in spodbujajo močna področja učencev.  

Pozneje prehod iz predoperativne stopnje v stopnjo konkretnih operacij otrokovo mišljenje 

veže na konkretne pojave. V tej fazi je velika nevarnost, da se domišljija pri otroku okrni in 

omeji. Zaradi omenjenega je okolje toliko pomembnejši dejavnik za stimulacijo imaginacije. 

Po 11. letu se pojavi prehod v fazo formalnih operacij, mišljenje  »preraste« potrebnost 

konkretnih primerov in situacij ter postane abstraktno. Mladostnik usvaja abstraktne pojme, 

njegov fokus razmišljanja je centriran na območju »možnega, mogočega …« kot pa 

resničnega, realnega. Omenjeno dejstvo odpira možnosti divergentnega mišljenja in iskanja 

mnogih ustvarjalnih rešitev (Novak-Jerman, 2016).  

 

Zanimivo je, da se zmožnost abstrahiranja kaže na vseh področjih, tako v likovnem kot tudi 

na glasbenem. Interpretacija (ki jo kategoriziramo kot višjo obliko glasbenih sposobnosti) se 

razvija prav tako kasneje, pred njo namreč prevladuje imitacija. Interpretacija je tesno 

povezana oz. se lahko razvije šele z usvojenimi sposobnostmi estetskega vrednotenja, 

doživljanja in razumevanja izraza določenega umetniškega dela. Omenjene karakteristike se 

pri učencih pojavljajo po 10. letu starosti (Wing, 1941, v Oblak 1987). 

  

B. Oblak (1987) prav tako poudarja pomembnost analitičnih nalog. Te učencem osmišljajo 

vsebine in povezujejo v celoto izrazne in izvajalske značilnosti ustvarjanja. V stimulativnem 

okolju se učenec aktivno odziva na celoten učni koncept. Ustvarjalne naloge stimulirajo tako 

perceptivne, imaginativne kot afektivne procese.  

 

Zasnove osebnostnega razvoja predšolskega obdobja se oblikujejo in dokončno utrdijo v 

obdobju šolanja. V tem obdobju naj bi otroci pridobili del osebnostne čvrstosti in zdrav, zrel 

temelj nadaljnjega osebnostnega razvoja tudi v ustvarjalnem smislu.  
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Za vse, tako starše, šolo in mladostnike, je oblikovanja posameznika in skrb za skladno 

razvijanje vseh njegovih zmožnosti in potencialov zahtevna naloga. Doseči svojo življenjsko 

izpolnitev ter živeti polno življenje je cilj vsakega izmed nas. Od zrelo strukturiranega 

posameznika, ki je sposoben produktivne interakcije z okoljem sta odvisna napredek in 

blaginja družbe (Pečjak in Štrukelj, 2013). Krog ustvarjalnega napredka se tako prične in 

konča pri posamezniku in njegovem odnosu ter interakciji z družbo.  

 

Priložena shema nazorno prikazuje elemente zrelo razvite osebnosti in ustvarjalnosti:  

 
 
Slika 1:  Sestavine razvite osebnosti in ustvarjalnosti (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 91) 

 

 
 

Otrok torej v višjih razredih osnovne šole in pozneje odkriva, da je ustvarjalnost prisotna v 

večini sfer človekovega obstoja. Odkriva, da je ustvarjalnost več kot le samo ustvarjanje 

umetniških del. Ustvarjalnosti se bo učil v vsakdanjem razreševanju problemov, v odnosih, v 

pogovorih in intelektualnem delu. 

Sposobnost obvladovanja abstraktnih idej ter logičnega sklepanja se potencira pri enajstem in 

dvanajstem letu, občutek globalne vizije in idealizma pa šele po dvajsetem letu (Campbell, 

2002).  
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Ustvarjalni mladostniki in odrasli gledajo in dojemajo svoje okolje z ohranjeno otroško 

radostjo, radovednostjo, odprtostjo in povezovanjem nezdružljivih področij (Gardner, 1995). 

Zanimivi so tudi rezultati longitudinalnih študij Torrancea (1981), ki je meril ustvarjalnost 

otrok s testi fluidnosti, fleksibilnosti in originalnosti. Ugotovil je, da ustvarjalnost raste vse do 

dobe zrelosti. To dejstvo zgolj poudari vpliv samega okolja na razvoj in obstanek 

ustvarjalnosti. 

 Ustvarjalni mladostniki, ki so domiselni, nekonvencionalni, postavljajo neobičajna vprašanja 

ter iščejo različne možne rešitve, so lahko težavni za bolj konvencionalne in h 

konvergentnemu principu razmišljanja nagnjene pedagoge. 

  

Ustaviti se moramo tudi pri zelo pomembnem dejavniku posameznikove radovednosti in 

ustvarjalnosti – motivaciji. Spodbujanje notranje motivacije povečuje ustvarjalnost, 

stimuliranje zunanje motivacije pa kreativnost slabi in zavira. Zunanje pritiske ustvarjalni 

adolescenti (zaradi odpora do avtoritete, »malikovanja« osebne svobode itn. in osebnostnih 

lastnosti, kot so nekonformizem in uporništvo) večinoma sprejmejo z odporom (Novak-

Jerman, 2016). 

 

»Zlato obdobje« ustvarjalnosti variira glede na vrsto ustvarjalnosti. Ustvarjalni vrh npr. pri 

skladateljih se pojavi med 25. in 30. letom, najboljše slike so bile ustvarjene med 32. in 35. 

letom, za literarno udejstvovanje velja za najbolj plodno obdobje med 37. in 42. letom, za 

kemijska, fizikalna in matematična odkritja okrog 30. leta, tehnične iznajdbe med 30. in 35. 

letom, v kirurgiji med 35. in 39. letom, sociološke, filozofske in psihološke razprave med 35. 

in 50. letom. Najpomembnejša dela tako nastajajo v zgodnji odraslosti (Lehman, 1953, v 

Pečjak in Štrukelj, 2013).  
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1.6 Vplivni dejavniki pri razvoju ustvarjalnosti 
 

Predhodno znanje, izkušnje, osebnostne lastnosti in okolje so preplet elementov, ki vplivajo 

na ustvarjalnost. Že prej smo v grobem omenili pomembnost določenih dejavnikov na 

ustvarjalnost in z njo povezanim ustvarjalnim procesom. 

  

Notranji dejavniki, ki so ključnega pomena za nastanek in potek ustvarjalnega procesa, so 

motivacija posameznika ter njegove osebnostne karakteristike. Na oba omenjena pojma lahko 

ključno vpliva družina (kot prvo otrokovo socialno okolje). Družina je baza posameznikovih 

prvih opazovanj medosebnih interakcij med družinskimi člani, razdelitve vlog, postavljanja 

pravil in etičnega kodeksa. Predstavlja okolje, v katerem se posameznik zave in začne 

razvijati (ali pa zavirati) svoj potencial. Tudi v ustvarjalnem smislu.  

 

Velikokrat zasledimo primere (predvsem v prejšnjih stoletjih pa tudi še v sredini 20. stol.), da 

so bili veliki ustvarjalci v času svojega otroštva obravnavani kot problematični, v očeh 

sovrstnikov »čudaški«, v pogledu staršev pa »naporni«. Zelo nazoren primer je pot svetovno 

znane balerine (danes mednarodno priznane koreografinje) Gillian B. Lynne. Gillianovi mami 

(ko jo je le ta peljala na pregled zaradi »nemirnosti«) je moral zdravnik pojasniti, da sta 

Gillianina nemirnost in pomanjkanje fokusa le ventila za pomanjkanje možnosti njenega 

izražanja – plesa. 

 

Iz znanih primerov danes uveljavljenih ustvarjalcev seveda ne smemo sklepati in trditi, da so 

hiperaktivnost, pomanjkanje zmožnosti koncentracije, »moteče« vedenje in introvertiranost 

predpogoji ter splošne značilnost ustvarjalnih ljudi. Njihova radovednost, težnja po 

ustvarjanju in nekonformizem za svoj produktiven razvoj potrebujejo stimulativno okolje.  

Kashdan in Fincham (2002, v Opaka 2008) poudarjata pomembnost radovednosti in jo 

pojmujeta kot ključno lastnost za razvoj visoke ustvarjalnosti. Ameriški fizik Arthur L. 

Schawlow, Nobelov nagrajenec,  je dejal, da najuspešnejši znanstveniki pogosto niso tisti, ki 

so najbolj talentirani, ampak tisti, ki jih žene radovednost. Radovednost je namreč 

samoregulativni mehanizem, ki ustrezno usmeri psihološke vire proti cilju (Kashdan in 

Fincham, 2002, v Opaka, 2008, str. 85).  

 

Razvoj notranjih vplivnih dejavnikov na ustvarjalnost je v veliki meri odvisen od zunanjih -

družine, šole in preostalega socialnega okolja posameznika. 
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          Slika 2: Zunanje ovire za ustvarjalno mišljenje v šoli in doma (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 104) 

 
 

 
 

Slika 3:  Notranje ovire ustvarjalnosti (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 105) 
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Slika 4: Razvita, ustvarjalna osebnost (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 129) 

 

 

1.7 Spodbujanje ustvarjalnosti v izobraževalnem sistemu  
 

»Osemindevetdeset odstotkov otrok se rodi visoko nadarjenih. 

Po šolanju je takšnih le še dva odstotka.« (Wagenhofer, 2013). 

 

 

Pečjak in Štrukelj (2013) argumentirata, da šola ne posveča dovolj pozornosti razvoju višjih 

oblik mišljenja, čeprav je znano, da brez njih uspešno in učinkovito učenje, dobro znanje in 

ustvarjalne manifestacije niso mogoče. Današnje šolske razmere ter način poučevanja (še 

vedno kljub ozaveščanju o pomembnosti ustvarjalnosti) delujejo v okviru konvergentnega 

(namesto povezovalnega, celostnega, ustvarjalnega ter avtonomno kritičnega) principa 

mišljenja.  
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Slika 5: Razvijanje ustvarjalnega mišljenja (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 107) 

 

 

Žagar (1992) poudarja pomembnost naslednjih načel vzgoje ustvarjalnih učencev: upoštevati 

moramo zakonitosti spoznavnega razvoja, usvajanje vsebin mora biti aktivno, pri učenju 

morajo biti v pomoč lastne izkušnje, aktivno ukvarjanje s predmeti in ljudmi, uporabljati je 

potrebno strukturirana učila, variirati ponazarjanja, spodbujati variabilnost zaznavanja, 

upoštevati pomembnost komunikacije med učenci ter načelo avtonomnega izvajanja in 

nadzora aktivnosti. Veliki ustvarjalci namreč zgodaj kristalizirajo svoje interese in se 

vključujejo v polja svoje prihodnje kariere že v otroštvu in rani adolescenci (Simonton, 1984, 

v Aleksić, 2011). 

 

»Šola je edini sistem, kjer je možno hkrati vplivati na človekovo izobrazbo, socialno vedenje, 

kulturo in človečnost. Znanje je samo po sebi prešibko zagotovilo za razvoj zdrave in 

pokončne osebnosti. Naša šola je še vedno brez vizije in učitelji šele pri srečanju z učenci 

prepoznavajo, da so v slepi ulici.« (Viljem Ščuka, 2007, v Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 128). 
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 Pri posameznikih bi od zgodnjih let njihovo primarno in sekundarno socialno okolje – 

družina in šola, moralo posvečati pozornost njihovim interesom ter spodbujati njihov 

konstruktiven razvoj. Ob spodbujanju in razvoju njihovega interesa bi se hkrati razvijala tudi 

njihova notranja motivacija in (z uspešnostjo) samozavest ter samoaktualizacija. Večkrat je 

uveljavljena praksa, da devetošolci in maturantje po določeni končani etapi izobraževanja ne 

vedo, kam bi se usmerili, še večji problem pa (pred in med študijem) predstavlja dejstvo, da 

se ne znajo učinkovito učiti. Storilnostna naravnanost in konformizem razvijata zmedene 

učence, ki za svoj potencial ne vedo in ga ne razvijejo. Tudi danes pedagogom in sovrstnikom 

ustvarjalni, nadarjeni posamezniki predstavljajo polje neznanega, posledično pa imajo do njih 

odklonilen odnos. Šola bi morala spodbujati značilnosti ustvarjalnega mišljenja: fleksibilnost, 

fluentnost in izvirnost. Te lahko pedagog pri učencih spodbuja z različnimi poznanimi 

individualnimi in skupinskimi tehnikami (»brain storming«, t.i. »možganska nevihta, nevihta 

asociacij in idej«, SCAMPER t. i. »sistematična tehnika razvijanja ene ideje v več idej« 

(Substitute , Combine , Adapt , Magnify, Minify, Modify , Put to another use , Eliminate , 

Reverse, Rearrange ) Alexa Osborna (1941), »brainwriting« (zapisovanje misli, izvedba 

poteka v krogih z več udeleženci), s postopkom Kaora Išikava imenovanim shema »ribja 

kost« (iz problema širimo vzroke in razloge težav hierarhično glede na zapletenost), sinektiko 

J. Gordona in G. Princa (1961) (vključevanje prostega asociiranja, prispodob in elementov, ki 

niso eksplicitno povezani z problemom) ipd. (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

 

1.7.1 Pomen ustvarjalnega okolja 
 

Ustvarjalno okolje je kompleksno okolje oz. sinteza fizičnega, virtualnega, duševnega, 

družbenega ter informacijskega okolja, kjer prihaja do ustvarjalnosti (Wierzbicki in 

Nakamori, 2007, v Aleksić, 2011). Vse naštete dejavnike imata predmeta Likovna vzgoja in 

Likovna umetnost (ob predpostavki, da jima je omogočen prostor, čas in material). Na 

področje poučevanja Likovne vzgoje in Likovne umetnosti, prideta do izraza dva ključna 

dejavnika fizične narave za ustvarjanje- čas in prostor. Čas je pomemben dejavnik, pri 

katerem koli delu procesnega značaja. Posameznik mora imeti na voljo dovolj časa, da se 

fokusira, išče ideje in jih nato realizira.  
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Spoznavanje materiala in njegovih izraznih možnosti, ki ga učenci pridobijo tako s 

teoretičnim poznavanjem kot z neposrednim stikom ter lastnim eksperimentiranjem, 

predstavlja pomemben element doživljanja in razumevanja umetniškega dela. Učencem ter 

dijakom da vpogled v umetniško produkcijo ter razvija samokritičnost do lastnih in tujih del. 

Pouk Likovne vzgoje in Likovne umetnosti bi moral biti sinteza teoretične in praktične 

manifestacije. Preseganje pasivnega posredovanja (in sprejemanja) informacij in aktivna 

participacija učenca pri celotnem učnem procesu pa glavna cilja.  

 

 

1.7.2 Čas 
 

Pod časovnim pritiskom je omenjen proces težji. Likovni izdelek je produkt, pri katerem se 

ocenjuje kvaliteto. Divergentno mišljenje (iskanje raznolikih možnostih in nato njihovo 

združevanje v končne rešitve) terja svoj čas. Pri raziskavi nas je pri ustvarjalnem delu zanimal 

tudi dejavnik prostora. Če se navežemo na gestualno likovno ustvarjanje, sta čas in prostor 

pomembna dejavnika. Fizične karakteristike prostora- učilnice, ateljeja morajo omogočati 

delo (v tem primeru slikanje oz. gestualni akt). Čas v primeru gestualnega akta in njegove 

specifičnosti ni tako ogrožujoč dejavnik (na splošno je zaradi krčenja ur Likovne vzgoje v 

šolskem sistemu ravno obratno). Slikarska gestualna dela namreč nastajajo v impulzivnem 

gestualnem aktu (hitro in brez predhodnih skic). Od ustvarjalca zahtevajo fleksibilnost in 

pogled, ki sledi in variira, usmerja nastale vmesne rezultate svoji ideji v prid. Gestualen slikar 

ni natančen realistični portretist, ampak ceni vrednost eksperimentacije, naključij in »napak« 

nastalih med delom. Če povzamemo- učilnice, ateljeji morajo služiti svojemu namenu, torej 

nuditi pogoje za ustvarjanje posameznikom in ne obratno.  

 

Prav tako mora biti posamezniku dodeljen potreben čas, ki ga potrebuje za svoje delo 

(upoštevajoč seveda učenčevo razvojno stopnjo). Le tako lahko učenec doseže svoj najboljši 

možen rezultat. 
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1.7.3 Ustvarjalni prostor 
 

Učilnice likovnega pouka, ki so  strukturirane kot »klasične učilnice« s klopmi v vrstah, nam 

že zaradi svoje prostorske razporeditve pogojujejo določen način dela. Položaj telesa je  

sedeč, format oz. likovno polje se podredi dimenzijam podane površine mize.  

Tehnike, ki  najbolj ustrezajo opisanima karakteristikama, so svinčnik, oglje, barvice ipd.  

Prostor tako lahko sugerira likovne tehnike. Te pa lahko pogojujejo prilagoditev likovnega 

področja, iz katerega izhaja likovna naloga. Na opisanem primeru (morda preveč karikirano, a 

vseeno dokaj realno videč iz prakse) skušamo prikazati, kako lahko » na videz« nepomemben 

dejavnik (npr. postavitev miz, stolov učilnice) pogojuje osrednji cilj poučevanja omenjenega 

predmeta – ustvarjanje, če pedagog ni samoiniciativen. Tempere, tuš, akrili (katerih 

karakteristika je fluidnost) si nasprotujejo z omenjenimi točkami »klasične« postavitve 

učilnice. Učencu v veliko primerih kvantiteta in kvaliteta šolskega prostora in časa za delo 

nista dana. M. Greene nazorno ubesedi, kakšen bi moral učni prostor: 

 

 »Učni prostor bi moral biti človeški in liberalen …, kjer je vsak posameznik priznan v svojem 

boju, da se nauči, kako se učiti …, nezadostnost osebnega pristopa šole pa bi morala biti 

zaznana.« (Hickman, 2005, str. 118). Hickman (2005) nadaljuje, da bi učni prostori morali 

biti prostori možnosti raziskovanja, refleksij in ne dolgočasnosti.   

 

 

1.7.4 Pedagog  

 

Pedagog je vsekakor pomemben dejavnik pri ustvarjalnem razvoju učencev. Inteligentnost in 

ustvarjalnost pedagogov se v vsakdanu pokaže ravno v zmožnosti ustvariti iz danega 

(učilnice, podanega učnega načrta, karakteristik razreda in učencev) največ, kar lahko. Učni 

prostor za poučevanje likovne umetnosti (je kljub specifikam poučevanja in dela po svojih 

fizičnih karakteristikah enak preostalim učnim prostorom). V letnem učnem načrtu  se 

Likovni vzgoji krči kapaciteta ur. Trenutno jih je za vsak razred zadnje triade devetletne 

osnovne šole dodeljeno 35 (oz. 9. razredu 32 ur). Splošnim, klasičnim in strokovnim 

gimnazijam so predmet Likovna umetnost razdelili na dva sklopa; Umetnostno zgodovino in 

Likovno snovanje (skupno torej 70 ur). 
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V 1. letniku (v preostalih programih Likovne umetnosti ni) imajo gimnazijci oz. dijaki samo 

35 ur dejanskega praktičnega likovnega ustvarjanja. Srednješolcem štiriletnih srednjih 

strokovnih ali poklicno-tehničnih izobraževalnih programov šola skladno s potrebami 

programa obvezno izbere in obravnava dva obvezna izmed treh umetnostnih vsebinskih 

sklopov (umetnostno zgodovino, likovno snovanje ali pa glasbo). Tretji umetniški predmet pa 

lahko ponudi v okviru odprtega kurikuluma (http://www.srednja.doba.si/assets/Ucni-

nacrti/Kozmetini-tehnik/Umetnost.pdf, str. 1, pridobljeno 10. 5. 2016 ). 

 

Poleg neprilagojenih prostorskih pogojev je tako problematično tudi pomanjkanje časa za 

realizacijo likovnih nalog. Veliko vlogo, ali bo sploh prišlo do realizacije umetniških 

vsebinskih sklopov predvsem pri štiriletnih poklicno-tehničnih izobraževalnih programov 

odigra tudi vodstvo šole, ki te lahko okrni glede na potrebo poklica, za katerega se 

izobražujejo srednješolci. 

 

Glede omejenosti ur je v 6. točki- Didaktičnih priporočilih (letnega učnega načrta gimnazij pri 

Likovnem snovanju) navedeno: »Omejeno število ur (35) zahteva od učitelja skrbno 

načrtovanje in dosledno izpeljavo učnih ur. Znotraj posamezne likovne naloge je mogoče 

združiti cilje različnih likovnih področij. Učitelj je pri načrtovanju nalog avtonomen. 

Minimalni vsebinski standard z vidika izbire vsebin je, da učitelj izmed šestih ponujenih 

likovnih področij izbere najmanj štiri. Od teh mora učitelj obvezno izbrati šesto področje 

(sodobne umetniške prakse in mediji) in prvo, to je risanje. Likovne naloge drugih dveh 

izbirnih področij, ki se lahko izbirajo v različnih kombinacijah z vsemi drugimi področji, 

učitelj izbira glede na predloge dijakov ob začetku šolskega leta. Pri tem upošteva znižan 

normativ, materialno-prostorske razmere in druge dejavnike. Temeljito pretehta s katerimi 

organizacijskimi oblikami dela in dejavnostmi bo uresničeval vse vrste ciljev (tri kategorije 

ciljev), ki so razvrščeni po likovnih področjih. Dijaki se izražajo posamezno ali v skupini.« 

(str. 20) 

 

Učiteljem ni treba načrtovati dejavnosti za uresničitev vseh ciljev novega, šestega likovnega 

področja  »Sodobne umetniške prakse in mediji« (to v tem časovnem okviru niti ni mogoče). 

Za načrtovanje likovnih nalog učitelji ocenijo in izberejo, predlagamo, da skupaj z dijaki, 

katere izmed danih ciljev in pojmov bodo uresničevali, ponavljali, poglabljali …« (str. 20) 
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»Oddelki se zaradi številnih strokovnih razlogov (premajhnih učilnic – prenatrpanosti, 

nujnosti individualnega pristopa k dijaku …) pri likovno snovalnem delu likovne umetnosti 

delijo na polovico …«  (str. 21) 

 

»Pri pouku likovne umetnosti se priporoča občasno združevanje obeh vsebinskih sklopov 

(umetnostne zgodovine in likovnega snovanja) in to v različnih situacijskih okoliščinah 

galerij, muzejev in krajev šole. Enkrat na leto se priporoča izvedba likovnega snovanja na 

večurni ustvarjalni delavnici …« (str. 21) 

(http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_liko

vna_umetnost_gimn.pdf. ) 

 

V letnem učnem načrtu za gimnazije so določene zahteve kontradiktorne. Hkrati med 

vrsticami lahko razberemo, da je 35 ur premalo za realizacijo vseh likovnih nalog, zato 

učitelju določijo kateri dve (od šestih) likovnih področij mora realizirati. Priporoča se občasno 

združevanje obeh sklopov (umetnostno zgodovinskega in likovno praktičnega) z obiski 

muzejev, galerij, izvedbo likovno umetnostnega kulturnega dneva, obiskov narave in 

opazovanje form, barv, materialov ter ustvarjalnih delavnic. Naštetega ni mogoče realizirati v 

35 urah. Omenjene dejavnosti so tako večkrat le produkt motivacije in samoiniciativnosti 

likovnega pedagoga.  

 

 

1.8 Ustvarjalni proces  

 

Najbolj poznana delitev faz ustvarjalnega procesa bazira na Poincarejevi razlagi. Poincare 

ustvarjalni proces razdeli na štiri faze: preparacijo, inkubacijo, iluminacijo ter verifikacijo 

(Magdalenič, 2013). 

 

Preparacijo sestavlja preliminarna analiza problema, zbiranje podatkov ter informacij in 

inicialnega dela na problemu (Lubart, 1994, v Arar in Rački, 2003). V preparaciji ustvarjalec 

zazna problem, zbira podatke, ideje in o njih premišljuje. V preparaciji odigrajo pomembno 

vlogo osnovni intelektualni procesi, ki nam določajo hitrost učenja in dojemljivost 

kompleksnosti (Russ, 1993, v Aleksić, 2011). Hilgard argumentira, da le samostojno odkritje 

problema loči ustvarjalno mišljenje od neproduktivnega reševanja.  

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_likovna_umetnost_gimn.pdf
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_likovna_umetnost_gimn.pdf
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Pri tem ločimo različne načine odkrivanja problema, npr. pri umetnikih je pri interakciji z 

njihovim okoljem močno prisoten afektivni element, ki pripelje do absorbiranja in poznejšega 

transformiranja objektov (Glogovec in Žagar, 1992, v Magdalenič, 2013). 

 

Fazo preparacije lahko razdelimo na dve podfazi: neusmerjeno iskanje oz. naključno 

preučevanje gradiva (posameznik opazuje okolico, zbira informacije, vendar brez konkretnega 

namena, čeprav v okviru svoje stroke) in podfaza iskanja problema oz. področja, kjer bi 

utegnil odkriti problem (mišljenje je tu obrnjeno k cilju, posledično lahko posameznik 

spremeni ali doda nove cilje). Omenjeno podfazo mnogi označujejo za najbolj ustvarjalno. 

Mnogokrat se zgodi, da se odkritje problema in njegova rešitev pojavita skoraj istočasno (v 

tem primeru sta priprava in odkrije združena). Preparacijo torej opredelimo kot začetno fazo 

reševanja problema, pri večini tehnik ustvarjalnega mišljenja najprej razčlenimo problem in 

podatke, ki so nam potrebni pri iskanju rešitev (Pečjak in Štrukelj, 2013). Bistven in zelo 

pomemben pojem pri fazi preparacije je motivacija za rešitev problema. Maslow ustvarjalnost 

definira, kot tendenco posameznika, da uresniči svoj potencial, Fromm ustvarjalni izvor vidi v 

temeljni človekovi potrebi po presežku obstoječega, Guilford pa v radovednosti (Glogovec in 

Žagar, 1992, v Magdalenič, 2013, str. 16).                                

 

Zanimivi so opisi porajanja idej ustvarjalcev. Primer je skladatelj Matija Bravničar (v 

pogovoru z Bogdanom Pogačnikom): »Najprej se mi pojavi zvočna misel, kot nekakšno seme. 

Nekateri skladatelji nosijo s seboj skicirko, v katero zapisujejo prve notne misli. Potem ko 

začnem pisati, se stvar sama razraste, seveda pa mora biti tudi umska kontrola zraven. To 

raste tako samo iz sebe, da včasih sploh nimam občutka, da sem skladatelj; ne zavedam se, da 

so to moje skladbe, in ko jih poslušam, imam občutek, da poslušam govorico dobrega 

prijatelja.« (Trstenjak, 1981, str. 373) 

 

Tudi Ivan Cankar pesniško povzame bit ustvarjalnega procesa: »Ideja plane v dušo, z njo 

plane tisoč obrazov, tisoč zapletov- izlušči idejo, očisti jo, zaluči v kot vseh tistih tisočero 

obrazov in zapletkov, zakriči ideji najbližjo, gladko pot, brez ovinkov, mostov in plotov- to je 

umetnost, to je delo! Vsaka beseda, ki jo napišeš, mora tako rekoč dišati po tisti poglavitni 

ideji, drugače je beseda nepotrebna; vsak obraz, ki ga pokažeš, mora imeti v očeh, na licih, v 

ustnicah izraz tiste ideje – drugače je nepotreben …« (Trstenjak, 1981, str. 374) 
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Ustvarjalci se tako zavedajo bliskovitega »sija« inspiracije, njenega izvora in pomembnosti 

pri nadaljnjem razvoju v določeno celoto oz. produkt ustvarjanja.  

 

V naslednji fazi, fazi inkubacije gre za aktivno procesiranje informacij in podatkov, postopno 

avtomatsko širjenje aktivacije memoriranja, pasivno zanemarjanje nepotrebnih detajlov in 

predhodnih poskusov reševanja problema in t. i. asociativno igro elementov problema (Arar in 

Rački, 2003). 

 

V grobem lahko fazo inkubacije definiramo kot obdobje od postavitve prve hipoteze do 

najdenja končne rešitve. V psihologiji inkubacijo pojmujejo kot fazo zorenja, za katero je 

značilno mirovanje, gradivo ni v središču, ustvarjalec ne premišljuje o problemu (Pečjak in 

Štrukelj, 2013). Ustvarjalec lahko prehaja med fazo preparacije in inkubacije, dokler je 

potrebno zbiranje informacij, s tem da je lahko določen problem v fazi preparacije, ko je drugi 

že v inkubaciji. Potek procesiranja in dela naj bi potekal dokaj na nezavedni ravni, sama faza 

inkubacije pa lahko traja le nekaj trenutkov ali pa tudi več let (Arar in Rački, 2003). Musek 

trdi, da inkubacija ni prisotna v vsakem ustvarjalnem procesu, posebno če proces traja krajši 

čas (Musek, 2003, v Aleksić, 2011).  

 

Iluminacija (razsvetlitev, »aha« izkušnja) je t. i. nenaden, nepričakovan, bliskovit uvid rešitve 

problema. Ob omenjenih asociacijah ni presenetljivo, da so to fazo povezovali z 

dobrodelnostjo bogov (Pečjak in Štrukelj, 2013). Faza iluminacije z »aha« doživetjem je faza, 

ki so ji v preteklosti pripisovali božanske in mistične razlage (Opaka, 2008, str. 80). 

Najstarejši primer je znana »razsvetlitev« grškega tehnika Arhimeda v tretjem st. pr. Kr. in 

njegov vzklik »Heureka!« (Našel sem!). Mnogi ustvarjalci trdijo, da se jim ideje in rešitve 

posvetijo običajno povsem nepričakovano in v nenavadnih okoliščinah: med pogovorom, 

vožnjo, tik pred spanjem ipd. Običajno se ideja, rešitev hitro pojavi in hitro spominsko tudi 

propade, zato je potreben takojšnji zapis, kar pogojuje pojav mnogih beležnic in skicirk 

ustvarjalcev (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

 

Gestalt psihologi so opisan nenaden pojav rešitve problema poimenovali »vpogled«. Pojavi se 

tako pri reševanju enostavnih kot kompleksih problemov, spremlja pa ga opisana »aha« 

izkušnja. Prisotnost »aha« doživljaja, pa ne pogojuje ustvarjalne rešitve. Ta se izkaže za 

ustvarjalno šele v fazi verifikacije (Glogovec in Žagar, 1992, v Magdalenič, 2013).  

 



Rebeka Jerman (2016). Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe 

 

31 

 

Realizacija je manifestiran fizični ustvarjalni akt, ki mu sledi refleksija dela in produkta.  

Pri verifikaciji (preverjanju) mora ustvarjalec ugotoviti vrednost in uporabnost svoje ideje in 

rešitve. Mišljenje pri verifikaciji je središčno, ustvarjalec postopoma prihaja do potrditve ali 

zavrnitve pravilnosti svoje ideje. Preverjanje omogoči, da ideja ne ostaja zgolj čista 

imaginacija. Tehnike ustvarjalnega mišljenja tako zahtevajo preverjanje, čeprav z določenim 

časovnim zamikom (prevelik sprotni skepticizem in kritika oškoduje tok ustvarjalnih misli). 

Tudi znanost je tako silovito napredovala prav zaradi nenehnega preverjanja svojih ugotovitev 

(Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

Ideja se torej običajno porodi nenadoma in nepričakovano, spremljata pa jo emocionalna 

vznemirjenost in vzhičenost. Novorojena ideja ima naslednje karakteristike: 

 

 holističen značaj (ustvarjalec ima celoto hitreje domišljeno kot fragmente),  

 ideja je komponiranje oddaljenih izkušenj (pri izvirni misli se povezujejo oddaljene 

izkušnje, ki na prvi pogled nimajo skupnih točk),  

 mnogokrat vsebuje enostavnost (na področju tehnike so se na primer pojavile najprej 

bolj zapletene ideje, ki so jih kasneje zamenjale enostavnejše),  

 ideja je pogosto transfer izkušenj (tehnika ustvarjalnega mišljenja, poznana pod 

izrazom sinektika, načrtno izkorišča prenašanje izkušenj z različnih področij)  

(Pečjak in Štrukelj, 2013). 

 

Vsako od faz spremlja določeno psihično stanje posameznika. V grobem razločimo prisotnost 

napetosti v fazi preparacije, frustracije v fazi inkubacije, radosti ob odkritju ideje in rešitve pri 

iluminaciji in potencirano osredotočenost v verifikaciji. Ustvarjalnost je torej v intenzivni 

relaciji s čustvi ustvarjalca (Glogovec in Žagar, 1992, v Magdalenič 2013). Karakteristike 

ustvarjalnega procesa in ustvarjalnega mišljenja zahtevajo določene podane pogoje (prostor, 

čas …). Fluidnost prehoda iz faze v fazo in kvaliteten končni produkt je brez omenjenih 

pogojev omejen. Ustvarjalni proces lahko poleg perspektive ustvarjalca (npr. učenca) orišemo 

tudi z vidika pedagoga.  
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Pedagog mora na prvem mestu pri celotnem učnem procesu upoštevati individualna nagnjenja 

učencev, različne vrste učnih stilov, razvojni vidik (v primeru sprejemanja glasbe torej, v 

začetnih razredih prevladujoče glasbeno-gibalno izražanje, kasneje pa analiza in vrednotenje 

glasbenih vsebin) ter slediti aktualnim  raziskavam in dognanjem na področju vzgojnih 

principov in pedagoškega procesa. Pri ustvarjalnem učenju je ustvarjalni proces strnjen v učni 

enoti oz. posameznih delih učne ure. Prvi predpogoj za produktiven potek ustvarjalnega 

procesa in kvalitetne sadove v obliki umetniških del je stimulativna šolska in razredna klima. 

V njej se mora učenec oz. dijak počutiti varnega, sprejeta ter svobodnega pri izražanju svojih 

idej in stališč.  

 

V fazi preparacije, ko učenec zbira informacije in ideje, učitelj spodbuja njegov tok asociacij 

z že omenjenimi tehnikami stimulacije ustvarjalnega mišljenja, kot so »brainstorming« ipd. 

Na prehodu med preparacijo in inkubacijo se poseg in vpliv učitelja v učenčevo ustvarjanje 

omeji, učenec samostojno in individualno po predhodni stimulaciji razčlenjuje in gradi svojo 

idejo. V iluminaciji, mora t. i »aha izkušnja« oz. konkretna manifestacija ideje biti produkt 

učenca, nato pa nadaljnje z učiteljem išče možnosti realizacije ideje v končno sintezo. 

Realizacija nato poteka (razen v primeru dela v skupini in skupinskih projektih) individualno, 

pedagog spremlja in sledi dogajanju vsakega posameznega učenca. Zadnja faza- verifikacija 

je s svojimi elementi vrednotenja, samorefleksije, analize lastnega dela in produkta zopet 

sodelovanje učenca in pedagoga. Pri tem mora pedagog vedno spodbujati samostojno in 

kritično mišljenje učenca tako do lastnega kot do tujega ustvarjalnega produkta.  

 

Ustvarjalni proces poteka v določenem socialnem kontekstu (George in Zhou, 2002, v Opaka, 

2008). Ta vpliva na ustvarjalnost in ustvarjalni proces s treh vidikov: na ravni 

interpersonalnega okolja, okolja discipline ter sociokulturnega okolja (Simonton, 2000, v 

Opaka, 2008). Na ravni interpersonalnega okolja ne moremo zanemariti dejstva, da na 

ustvarjalca vpliva socialno okolje in spodbuja notranjo ali zunanjo motivacijo (Amabile, 

1996, v Opaka, 2008). Od omenjenega vira motivacije pa je odvisno nadaljnje delovanje 

ustvarjalca in stimuliranje ali zaviranje kreativnosti. Raven discipline določa polja 

ustvarjalnih odkritij in njihovega socialnega konteksta (dejstva, koncepti, tehnike, hevristike, 

odprta vprašanja, kriteriji, cilji …). Če povzamemo, torej temelji, osnove, iz katerih 

ustvarjalec črpa (Kusa, 2004, v Opaka 2008).  
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Sociokulturno okolje pa je seveda pomemben dejavnik, saj politični režimi, bivanjske razmere 

in drugi sociokulturni dejavniki  stimulirajo ali pa zavirajo potek ter razvoj ustvarjalnosti. 

 

Ustvarjalnost je kot že omenjeno prisotna na vseh področjih človekovega udejstvovanja, 

najbolj raziskana polja njene manifestacije pa so v znanosti, iznajditeljstvu in umetnosti. 

Prav umetnost je polje njene aktivne manifestacije tako v pogledih laikov kot v raziskavah 

strokovnjakov.  

 

Človek je najbolj ekspresivno živo bitje in njegova težnja po lastnem izrazu je bila vedno 

prisotna in močna. Prva manifestacija posameznikove samoekspresije je glasovno in gibalno 

izražanje, ki je sprva spontano kasneje pa se artikulira. Filogenetsko gledano je 

neartikuliranost izraza primarnejša in se pojavi pred artikuliranostjo (spontanost je 

predhodnica evociranosti) (Kovačev, 1990, v Kovačev, 1995).  

 

Ustvarjalnost tako dosega svoje presežke na glasbenem, likovnem področju, dramskem in 

drugih. Prav v primeru gestualnega likovnega akta zaživi v interakciji z neposredno 

ekspresijo, ki je predmet polemik zavednega in nezavednega dejavnika v ustvarjalnem 

procesu. Omenjeni razčlenitvi se posvečamo v naslednjih poglavjih. 

 

 

1.9 Gesta in gestualno slikarstvo 
 

Posameznikova mentalna aktivacija je povezana s fizičnim – z gibanjem. Gibanje je temelj 

posameznikove psihofizične dejavnosti, saj z njim preizkuša svoje zmožnosti. Omenjena 

težnja je indikator razvoja posameznikovih spoznavnih kapacitet. Artikulacija samoizražanja 

se razvija vzporedno s spoznavnim razvojem. Težnja oz. lahko rečemo kar močen impulz po 

ekspresiji lastnih psihičnih vsebin pogojuje posameznikovo gibalno in verbalno ustvarjalnost. 

Dodatno ga izoblikujejo njegove sposobnosti artikuliranega izražanja. V okviru omenjene 

interakcije posameznik transformira stare psihične vsebine ter ustvarja (in poustvarja) nove 

(Kovačev, 1990, v Kovačev 1995). 
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Filogenetski in likovni razvoj sta povezana. Pri otrocih je v zgodnji fazi razvoja (1. in 2. leto 

starosti) prisoten fenomen in navdušenje nad zmožnostjo »pustiti sled« lastne geste.  

Eksperimentiranje in puščanje sledi v materiji njihove okolice se nadaljuje z likovnim 

izražanjem. Dlan zamenja barvica, kreda, voščenka … Prvo likovno delovanje je torej gib, 

poseg, z željo po raziskovanju, eksperimentiranju in manipuliranju materije (Selan, 2014).  

V obdobju med 2. in 4. letom starosti (dobi čečkanja) je likovno ustvarjanje v veliki meri 

manifestacija otrokovega veselja nad gibanjem (Tomšič-Čerkez, 2014). 

 

A. N. Kovač (1994) gesto iz semiotičnega vidika opredeli kot sredstvo, ki nam nazorno in 

ilustrativno služi za komuniciranje oz. gibno posredovanje informacij. Gesta na praznem 

platnu, torej gib roke ustvarjalca, je tako sinteza informacije o ustvarjalčevi intenci, ideji, 

zrcali pa tudi njegovo psihično stanje.  

 

Gesto v obliki vektorirane barvne lise odkrijemo že v delih klasičnega slikarstva. Poteza se 

pozneje v delih moderne umetnosti osamosvaja in odmakne od stvarnega prikaza podobe. 

Gestualnost se prerodi v novem zapisu in vlogi. Čista umetnikova prisotnost v obliki 

gestualnega akta se manifestira v abstrahirani, nevezani likovni govorici. Rodi se nov 

slikarski organizem. 

 

Umetnostno-zgodovinsko gledano gesta prehodi pot od snovne barvnosti in oblikovne 

opisnosti in preko ekspresij in simbolne funkcije prispe do avtonomne entitete čistega 

slikarskega zapisa. Subjektova težnja po samoartikulaciji (filogenetski vidik) predstavlja 

poglavitno motivacijo (in posledično nadgradnjo) subjektove fizične zmožnosti giba. Sinteza 

obeh komponent se skozi potek ustvarjalnega procesa (baza idejnega vidika) manifestira v 

končnem umetniškem delu. Gesta v umetniškem kontekstu ima tako simbolno in metaforično 

moč (tako iz idejnega kot iz umetnostno-zgodovinskega vidika). 

Pri gestualnem slikarstvu je neposreden intimen stik ustvarjalca s sliko ključen in temeljni 

element ustvarjalnega akta. Eksperimentacija, naključja, karakteristike materije služijo 

ustvarjalčevemu končnemu cilju in ideji dela. Podrejenost popolni kontroli pri ustvarjalnem 

procesu gestualnega akta že z izborom materialov pade. Gestualni akt je odprt za sprotno 

sprejemanje nastalih sprememb in izkoriščanje sledi barve v svojo prid (kvalitetni končni 

celoti dela).  
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Gesta pri posameznikovem razvoju likovno ustvarjalnega procesa (kot gib, poseg na določen 

nosilec) igra pomembno vlogo tako iz psihomotoričnega kot kognitivnega vidika. Od 

intuitivnosti, impulzivnosti in raziskovanja dozori v težnjo po upodobitvi predmetnega.  

 

Realistično upodabljanje pozneje lahko preide v ekspresivni gestualni akt, ki simpatizira z 

otroško prvinskostjo izraza (posebej pri emocionalno-ekspresivnem, impulzivnem likovnemu 

tipu otrok). Težnja po notranjem izrazu in po beleženju stvarnosti sovpada z razvojem 

človeka. Odtisi, potegi dlani, signiranje ozemlja in datiranje določenih dogodkov v jamskih 

poslikavah so po svojem bistvu začetek gestualnosti. Pojav geste tako sega v obdobje 20.000 

let pred našim štetjem. Prisotna je tudi pozneje v klasičnem slikarstvu, le da tam gledalcu ni 

tako eksplicitno podana. Gombrich (1990) zanimivo obrazloži odnos geste in giba. Gib poda 

informacijo pripovedno-opisovalne narave.  

 

Tudi v Traktatu o umetnosti Leonarda da Vincija najdemo odstavek 

 »… najpomembnejši elementi v slikarstvu so tisti gibi, ki izvirajo iz duševnega stanja živih 

bitij, torej gibi, ki se ujemajo z razpoloženjem, kot so… želja, prezir, jeza, sočutje …«, 

 kar kaže, da je da Vinci ustvarjalcem svetoval naj se poglobijo v opazovanje in analizo gibov 

rok in da je izvor gestikulacije ter spodbuda za njen nastanek pomembna (Gombrich, 1990, 

str. 388).  

 

V tej spodbudi velikega mojstra vidimo zametke zanimanja za odnos med psihičnimi stanji ter 

gestikularnimi ekspresijami. Kasneje v 19. stoletju pomembnost ustvarjalčeve težnje in 

odnosu »podreditve« umetniške snovi le tej izpostavlja Riegel. Kandinsky in Modrian 

omenjeno ideologijo potencirata tako v svojih teoretičnih razmišljanjih kot v umetniških delih 

 (Brejc, 1972). 

 

Že v obdobju renesanse lahko opazimo, da poteze čopiča počasi pridobivajo avtonomen 

značaj in se počasi prebijajo iz vloge služenja popolni upodobitvi nazornega sveta. Zametki 

gestualnosti so tako odkriti že v poznem obdobju slikanja velikega Tiziana (primer je njegovo 

delo Avtoportret iz leta 1565). Drznost v izpuščanju določenih anatomskih detajlov in 

osvobojeno gesto lahko opazimo tudi v delih Velazqueza (primer je delo Portret Juan de 

Pareja iz leta 1650) in Guardia. Vpliv in pomembnost doživljanja subjekta in posledična 

interpretacija določenega motiva so enega od svojih prvih razmahov doživeli v romantičnem 

pojmovanju narave (fascinacija nad neznanim, notranjostjo doživljanja, sublimnim …).  
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Primer je znano delo iz leta 1818 slikarja C. D. Friedricha Popotnik nad meglenim morjem ter 

delo iz leta 1809, Menih na morski obali. Constable in Turner sta  posledično pri svojem 

poklonu divjosti ter moči narave osvobajala svojo slikarsko potezo.  

 

Janson (1966) nam kot pomembnega predstavnika, ki je presegel idilično upodabljanje 

pejsažev po vzoru Lorraina, predstavi Alexandra Cozensa (delo Pokrajina, 1784). Cozens je 

razvijal tip skiciranja, ki nas spominja na prihodnje eksperimentacije abstraktnega 

ekspresionizma in informela. Simpatiziral je z da Vincijevim razumevanjem potencialnih 

virov navdiha (madeži na zidovih, pepel ipd. ). Njegovi poskusi (gubanje nosilca, način 

nanosa barve, prednost improvizacije pred popolno razumsko kontrolo pri ustvarjanju) veliko 

pred svojim časom sugerirajo in simpatizirajo z informelom.  

 

 
 

Slika 6: Alexander Cozens, Pokrajina, 1784 (Janson, 1966) 

 
 

Preden preidemo na revolucionarje v gestualni osvoboditvi- impresioniste, moramo 

izpostaviti slavno delo realizma: slikarja Maneta,  Zajtrk na travi (1863). Manet je (z 

upodobitvijo gole ženske figure, ki ni alegorija boginje ali nezemeljskega bitja, v pogovoru z 

dvema moškima na travniku) manifestiral težnje »l'art pour l'art« (»umetnost zaradi 

umetnosti«). Omenjena težnja oz. poskus eksistiranja slikarja kot avtonomne svobodne 

entitete se je kasneje skozi umetnostno zgodovinska obdobja razvijala in potencirala 

predvsem v okviru moderne ter konceptualne umetnosti. 
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Zametke osvobajanja geste so revolucionarno nadgradili impresionisti. Določene 

karakteristike njihovega pristopa k delu (skiciranje in slikanje na prostem, element 

skicoznosti, vehementnost poteze, nanašanje barv neposredno iz tub na platno, težnja, ujeti 

lastno interpretacijo oz. »impression« (fr. vtis), »trenutnost občutja«, okupacija s svetlobo in 

barvo itn. ) so pomemben korak za nadaljnji razvoj abstraktnega ekspresionizma (Courthion, 

1992).  

Brejc (1972) navaja, da so impresionisti gledalca (vajenega branja in dojemanja slike kot 

renesančnega »okna v svet«) postavili pred težko nalogo. Kontura predmeta in struktura 

površine se  v odnosu vse bolj razhajata, impresionistična poteza se oddaljuje od modela 

upodobitve in simpatizira z izražanjem umetnikovega razpoloženja, vtisa. Impresionistična 

dela so napoved uveljavitve novega vizualnega kodeksa likovnega jezika za oba pola; 

ustvarjalca in gledalca. Dela Moneta, Degasa, Cezzana (v njihovem času necenjena) danes 

predstavljajo veliko prelomnico na umetnostno-zgodovinskem področju.  

 

Med postimpresionisti moram pozornost nameniti drzni potezi Vincenta Van Gogha. Njegov 

senzibilen empatični značaj in labilnost se odražata v karakteristikah njegove gestualnosti. Ta 

je čustveno pogojena. Prisoten je dinamizem, ki s svojo hitrostjo poteze meji na mrzličnost in 

ekspresionistične deformacije (Lucie - Smith, 1978). 

 

Ekspresivnost se dodatno okrepi v delih fauvistov. Fauvistične težnje po neposrednem izrazu 

(»divjosti«), ekspresiji, ki zajema celotno slikovno polje, eksperimentiranju, moči barve, 

valovanju kontur, napovedujejo prehod iz romantičnega v moderno slikarstvo. Njihova dela 

so pravzaprav izstopajoči element »tradicionalnega« znotraj modernega (Lucie - Smith, 

1978). 

 

Izraz »ekspresionizem« je na začetku označeval zavračanje impresionističnih vrednot v 

francoski umetnosti. Povezovali so ga s težnjo (tako na glasbenem, literarnem kot likovnem 

področju) uporabe umetnosti kot oblike osebnega izraza. Ekspresionist želi »zbuditi«, pretresti 

gledalca z lastno osebno angažirano vizijo, ki je v likovni umetnosti izražena v 

ekspresionističnih oblikah in barvah. Ekspresionizem ceni in zahteva močna osebna stališča 

(Lynton, 1994). 

 

 

 



Rebeka Jerman (2016). Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe 

 

38 

 

Lynton (1994) navaja kot vzklik ekspresionista: 

 »To sem videl, okusil, izkusil, občutil in Vam, gledalcem, ponujam to izkušnjo. Naučite se jo 

brati, odzovite se nanjo.« (Lynton, 1994, str. 38).  

 

Gesta ekspresionistov se podreja izrazu. Posledično so njene karakteristike velikopoteznost, 

vehementnost ter zahteva po celotni gledalčevi pozornosti. Motiv je za ekspresionista 

»neobdelana glina«, baza njegovega izraza. Ekspresionistične težnje se pojavljajo že v delih 

Goye in Muncha. Znani ekspresionisti so Kirchner, Rouault, de Kooning, Soutin, na nemških 

tleh pa predstavniki združenj »Die Brücke« (»Most«) in »Blaue Reiter« (»Modri jezdeci«). V 

delih Emila Noldeta in Kokosche je prisotna močna, ekspresionistična poteza, ki posledično 

objekt deformira.  

 

Kubisti in dadaisti so korak k prispevku razvoja gestualnosti storili s svojim dojemanjem in 

interpretacijo umetniškega procesa. Picasso in Braque sta revolucionarno razširila meje 

konvencionalnega repertoarja uporabljenih likovnih tehnik in materialov. Dadaisti postavijo 

kubistični »najdeni« materiji konceptualni piedestal in vlogo avtonomnega umetniškega 

objekta. Kombinacija različnih tehnik, potenciranje navdušenja nad »naključnostjo« in 

izkoriščanje multifunkcionalnosti materije so temelj za nadaljnjo gradnjo del abstraktnih 

ekspresionistov in ustvarjalcev informela. Prelomen je seveda tudi dadaistični pogled na 

odnos umetnik-umetniško delo. 

 

Težnje po popolnem individualizmu ter opustitvi zavednega vodijo do pojava stanja t. i 

ustvarjalne »slepote« (Lucie-Smith, 1978).  

 

Nadrealisti so s svojo fascinacijo in študijem nezavednega, duševnega in libidnega naredili 

velik korak k poskusu definiranja ustvarjalnega akta psihičnega avtomatizma. Prav umetnost 

in ustvarjalni akt naj bi bila sredstvo za manifestacijo posameznikovega nezavednega.  

Pomemben korak za nadaljnjo gradnjo gestualnega principa slikarstva predstavlja abstrakcija. 

V umetnosti prihaja do radikalnih premikov glede pojmovanja ustvarjalnega procesa in 

funkcije umetnosti, ki se osvobaja mimetičnosti in služenja vlogi estetike. Potrditev, da imajo 

forme in barve lastno ekspresivno fiziognomijo in moč ter da gledalca nagovarjajo preko 

njegovega čustvenega doživljanja, predstavlja velik korak k novemu vetru v vseh umetniških 

smereh. Umetnost je razprla krila od okvirjev nazornosti do polja samozadostnosti form ter 

ekspresivnega, konstruktivnega in inventivnega (Shapiro, 1989).  
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Eden od pionirjev abstrakcije je bil Kandinsky. Poleg tega, da je nadgradil fauvistične težnje 

in se usmeril proti ne-figuralnemu jeziku abstrakcije,  je pri Kandinskem zanimivo njegovo 

pojmovanje umetniškega procesa in odnosa likovnega izraza in glasbe. Glasbi in ideji o 

muzikalnosti v slikarstvu (verjetno tudi zaradi vpliva odraščanja v družini glasbenikov) da 

pomembno funkcijo in vlogo pri likovni umetnosti. Po interpretacijah Kandinskega je edini 

zakon umetnika zakon njegove notranje potrebe (kar nakazujejo v svojih težnjah že 

ekspresionisti, nadrealisti in skupina Pont Aven) (Lynton, 1994). 

 Kandinsky je menil, da umetniško delo sestavljata dva poglavitna elementa-notranji in 

zunanji. Predmet njegovega proučevanja je bilo razmerje ustvarjalec-umetniško delo-gledalec, 

pri tem pa je upošteval tako vidik čutnih zaznav (ki so po njegovi interpretaciji most med 

nematerialnim-emocijami,  ter materialnim-umetnikovim delom) kot psihološki vidik 

ustvarjalnega akta (Read, 1979, str. 230).  Velik pomen je dal vlogi instinkta in skušal pri 

svojih delih manifestirati duhovno vsebino predmetnega.  

 

Težko zajamemo vse pomembne posameznike, ki so določali tok umetnosti k modernizmu in 

opustitvi »mimesisa«. Vsekakor prelomni figuri (po impresionistih in ostalih predhodnikih) 

sta že omenjena Picasso in Braque, ki sta s postavitvijo kubizma in asemblažem vplivala na 

nadaljnje drugačno pojmovanje in spekter razpona likovne materije. Raznotero in 

»neskladno« postane izziv in intrigen element pri umetniškem izrazu. Delaunay, Mondrian in 

Malevich so poleg drugih pomembne figure na poti osamosvajanja umetnosti kot avtonomne 

entitete (Lynton, 1994). 

 

Avtonomnost doseže abstrakcija po letu 1945. Pojavi se novo pojmovanje umetnosti tudi z 

vidika gestualnosti. Elementa, kot sta spontanost in oseben princip v umetnosti, pogojujeta 

spremembe interpretacije platna oz. slikovne površine.  

 

Sled (gesta) postane intimen signator umetnikove eksistence in prisotnosti, ki se manifestira 

na slikovnem polju. Če omenjeno prevedemo v jezik gestualnosti  – pomembna postane 

poteza, tekstura, eksperimentacija (»drippingi«, praskanje nanosov ipd.). Dela so intimna, 

osebna in podvržena subtilnim izkušnjam ustvarjalca, obstajajo pa v izbranih formah in 

barvah, ki imajo ekspresivno fiziognomijo ter notranjo moč, ki gledalca nagovarja preko 

njegovega čustvenega doživljanja.  
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Omenjen premik iz mimetičnega branja stvarnosti k inventivnemu pogledu in dojemanju 

samozadostnosti form in barv je bil revolucionaren (Shapiro, 1989).  

Senzorični in afektivni učinek barv, oblik, odprtost slikovnega polja, struktur so merili in 

proučevali tudi znanstveniki.  

 

Nekateri od psihologov, katerih predmet proučevanje je bila omenjena tematika, so bili 

Wundt, Fechner idr. O nezavednem kot izvoru ustvarjalnega dela so se spraševali 

Wordsworth, Goethe, Dürer in drugi. Pri razvoju gestualne umetnost ne gre zanemariti tudi 

vpliv idej in del Rousseauja, Kierkegaarda, Freuda, Dostojevskega, Sartra in Nietzscheja 

(Lyton, 1994). 

 

Zgodovinsko gledano abstraktni ekspresionizem in informel uvrščamo v obdobje po 2. 

svetovni vojni. Karakteristike abstraktnega ekspresionizma so eksplozivnost barv, pastozni 

nanosi, eksperimentacija s kapljanjem, potegi dlani, gesta je avtonomna in svobodna, 

kompozicije večinoma nevezanega tipa. Obe umetniški smeri sta obstajali tako v ZDA kot v 

Evropi. Mentaliteta abstraktnega ekspresionista je prosta dogem klasične kompozicije ter 

strukture in estetike (Lynton, 1994). Ustvarjalni akt pojmujejo kot osvobajajočo, vitalno 

dejanje, pri katerem impulz, spontanost predstavljajo kvaliteto. Pravzaprav gre za red, ki 

ohranja kvaliteto in videz naključja (Shapiro, 1989). 

 

Znotraj abstraktnega ekspresionizma smo priče razvoju različnih smeri. Tobey, Mathieu, 

Wols simpatizirajo z lirično abstrakcijo, predstavniki akcijskega slikarstva so Pollock, De 

Kooning, Gorkye, Kline in Guston, tašizma pa Wols in Fautrier. Newmann, Still in Rothko so 

ustvarjali v sferi t. i. »slikarstva barvnih polj«. Omeniti moramo tudi Art Brut in skupino 

CoBra. Znani ustvarjalci informela so Fautrier, Dubuffet, Mathieau, Tápies, Burri, Hartung, 

Wols, Bacon,Baj, Dangelo (ustanovitelja gibanja »Arte Nucleare«), Vedova, Moreni, 

Capogrossi.  

 

Na francoskih tleh je nastala skupina CoBra. CoBra je bila aktiven nordijski protest proti 

intencam obnove pariškega prestiža. Predstavniki (Asger Jorn, Pierre Alechinsky, Gauillaume 

Corneille, Karel Appel) po vehementnosti poteze, deformiranosti oblik in živosti barv 

spominjajo na Muncha in Kirchnerja (Lucie - Smith, 1978). 
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Vpliv informela na Vzhodu je rezultat italijanske naveze Enrica Baja in Shiryu Morita. Večje 

pozornosti japonske javnosti so bila deležna dela Luciana Fontane (predvsem njegovih 

zgodnjih »zarez«, iz okoli leta 1949). Pozneje (kot izpostavi v svojem članku »The Third 

Gutai Art Exhibition« Jiro Yoshihara) v delih Kanayame in Shimamota roka ustvarjalca in 

gestualnost izginjata, saj roko zamenjajo električne naprave in streljanje barve (prisotno npr. 

tudi pri francoski umetnici Niki de Saint Phalle) (Nicholls, White, 2013). 

 

Dela gestualnega slikarstva so produkt osvoboditve okvirjev akademizma in hkrati intimen 

izraz ustvarjalca. S posredovanjem pojmov, kot so individualnost, neposrednost, kritičnost in 

težnja k samoaktualizaciji, nagovarjajo gledalca 21. stoletja, ki je ob porastu splošnega 

konformizma v nevarnosti, da izgubi svoja stališča in vrednost kot individuum.  

 

 

1.10 Gestualni akt 
 

Pri čistem slikarskem zapisu se pojavijo dileme in polemike, ali ga lahko razumemo kot 

produkt čiste intuicije v povezavi z vsemi nezavednimi arhetipskimi oznakami ali pa vseeno 

ne smemo zanemariti racionalnega, zavestno načrtovanega dela ustvarjalnega procesa. 

 

Osrednji del akta gestualnega slikarstva sestavlja t. i. postopek psihičnega avtomatizma. Pri 

psihičnem avtomatizmu gre za neposredno povezavo podzavesti in ustvarjalnega akta 

ustvarjalca. Dela gestualne umetnosti so manifestacija neposrednega izraza ustvarjalca, 

njegovih notranjih stanj in tendence po opustitvi zavednega in racionalnega pri ustvarjanju 

(Annoscia idr., 2000). 

 

Avtomatizem v slikarstvu Shapiro (1989) opredeli kot zaupanje ustvarjalca v moč organizma, 

da proizvede zanimive in nove učinke. Ustvarjalec izkoristi kvaliteto naključnosti in impulza 

v korist končne celote (kvalitetne dela) in spotoma sprejme ali zavrne nastale elemente. 

Gestualni akt je tako sinteza nezavednega in racionalnega. Ravno slednji je za končno 

kvalitetno celoto dela pomemben, saj v nasprotnem primeru nezavedni, afektivni del prevlada 

in »zagospodari« nad ustvarjalnim aktom. Končni produkt je tako zgolj eruptivni izbruh brez 

likovne vrednosti. 

 



Rebeka Jerman (2016). Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe 

 

42 

 

Ustvarjalni akt gestualnega slikarstva črpa iz svojo poglavitne baze- nezavednega. Nezavedno 

je eden od glavnih predmetov proučevanja Freuda v prvi polovici 20. stoletja in predstavlja 

temeljno bazo psihoanalize.  

Psihoanaliza je močno vplivala na številne sfere človekove dejavnosti in izražanja, kar se kaže 

na mnogih področjih od  umetnosti, filozofije, sociologije, literarne teorije in vzgoje. Odkritje 

nezavednega je bilo za tisto obdobje revolucionarno. Dognalo se je, da so naše težnje, želje, 

spomini (zavedno neprisotni) vseeno dejavni in imajo vpliv na naše zavedno udejanjanje. 

Vsebine, ki so po posameznikovem občutenju in presoji neprijetne, »nespodobne« in s seboj 

prinašajo preveliko mero neugodja in psihičnih muk, se potlačijo in bivajo v nezavednem 

(Kompare idr., 2002).  

 

Nadrealisti, abstraktni ekspresionisti ter gestualni ustvarjalci so v omenjenih elementih videli 

zanimivo bazo raziskovanja.  

Z dopustitvijo ekspresije in manifestacije nezavednim vsebinam in osvoboditvijo občutenja 

žalosti, strahu, muk svojih potlačenih vsebin so nastala velika dela.  

Ta so bila samim ustvarjalcem zrcalo njihovih osebnostnih karakteristik, interpretacij 

določenih lastnih izkušenj in moči njihovega kritičnega likovnega očesa. Faze ustvarjanja so 

potekale po določenih segmentih.  

 

V prvi fazi ustvarjalnega procesa ustvarjalec določi svoj fokus in problem ter zbira 

informacije o svojem objektu navdiha. Pri umetnikih je temelj inspiracije njihova notranjost 

in okolje, torej interakcija obeh spektrov. V naslednji fazi dobi problem konkretneje obrise, 

pojavljajo se tudi že možne rešitve, ustvarjalčevo delo v večini poteka podzavestno. 

Ustvarjalec  običajno zavedno ali nezavedno uporabi tehniko t. i. »možganske nevihte« 

asociacij. V fazi iluminacije se pojavi konkretna rešitev. Omenjen pojav sproži fazo 

realizacije. Z realizacijo, kot že sam izraz pove, se začne fizično ustvarjanje (v primeru 

gestualnega slikarstva fizični ustvarjalni akt v obliki »drippinga« ipd. oz. realizacija ideje. Pri 

realizaciji (posebno pri gestualnem aktu) je predmet polemik konec akta (kdaj je delo zares 

končano). V primeru prevelike racionalne izolacije pri »toku« ustvarjanja, lahko pride do 

prenasičenosti informacij (posebno npr. pri plastenju »drippingov«) in destruktivnega kaosa. 

Končno delo ne funkcionira več likovno kvalitetno. Pri fazi realizacije mora biti prisotna 

produktivna sinteza nezavednega in zavednega. Zavedno je toliko bolj prisotno po koncu 

ustvarjalnega fizičnega akta, ko sledi »izstop« iz ustvarjalnega »vakuuma« in nastopi 

ustvarjalčevo kritično vrednotenje končnega dela. 
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Za celovit ustvarjalni proces in visoko kvaliteten ustvarjalni produkt je potrebno tako 

bogastvo idej, dovzetnost in odprtost kreativnega duha kot trezen premislek in prisotnost 

racionalnosti. Uspešni ustvarjalci so zmožni krmariti med obema poloma, v pravem trenutku 

preklopiti na ustreznega in ju na koncu ustvarjalno integrirati (Opaka, 2008).  

 

 

1.11 Glasba in gib 
 

Povezava glasba-gib je v svojem bistvu prvinska in neposredna. Ples in glasba sta imela 

prvotno določen obredni in posledično magični pomen. Glasba s svojimi izraznimi elementi 

spodbuja človekovo težnjo po izrazu in ga usmerja v gibni izraz. Z gibanjem se torej izraža 

glasbene oblikovne elemente in vsebine. V zgodovinskih obdobjih imata skupne oblike, ki 

orisujejo karakteristike kulturnega razvoja in okolja (primer so različne plesne zvrsti) (Oblak, 

1987). 

 

Otrokov gibalni impulz kot izraz in odziv na glasbo je prvinski in povezan z njegovimi 

razvojnimi značilnostmi motoričnih aktivnosti odzivanja na okolje. V svojem najzgodnejšem 

obdobju se tako z motoriko odziva na dražljaje iz svoje okolice in enako velja za glasbo. Na 

glasbeno stimulacijo se odzove z gibnimi frekvencami (ob določenem ritmu, petju, 

instrumentalni glasbi se ziblje, ploska, skače ipd.). Pozneje, ob raziskovanju prostora in težnji 

po gibni manifestaciji, se pojavi bolj strukturirana oblika gibnih struktur – ples. Znan je 

sistem ritmične vzgoje na podlagi koordinacije glasbe in gibanja Dalcroza (1921), ki se je 

pozneje manifestirala po ZDA in Evropi. Odnos glasba-gibanje upoštevajo učni načrti tako pri 

nas kot v tujini. T. i. kulturo telesa oz. kreativno gibanje, izrazni ples, ritmiko pa je utemeljil 

Laban v okviru svoje münchenske šole (1911). Otroški ples je pojmoval in raziskoval kot 

vzgojni dejavnik in poudarjal pomembnost spontanega ustvarjalnega gibnega izraza (Oblak, 

1987). Formalno in konkretno podajanje snovi ne upošteva otrokove težnje po gibanju. 

Gibalni tečaji Dalcrozove evritmike tako kažejo stimulativne učinke na interakcijo uma in 

telesa. Dalcroze je ob opazovanju ljudi med poslušanjem glasbe zaznaval spretnejše ter 

spontanejše gibanje. Omenjeno preučevanje glasbe preko gibanja je poimenoval evritmika (po 

grških korenih eu in rhythmos, v grobem prevodu »dober tok« ali »dobro gibanje«) 

(Campbell, 2002). 
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1.12 Glasba in likovno ustvarjanje 
 

Relacijo glasba in likovno ustvarjanje lahko orišemo z različnih vidikov. Likovnost je bila v 

časih nepismenosti velik pripovedovalec in pokazatelj (tudi glasbenega) izročila in dogodkov. 

Na opisan način se so ohranjale pomembne značilnosti glasbene kulture. Glasbeni motivi so 

bili tako dokaj pogosti (Oblak, 1987). 

 

Znan domač primer so npr. Gasparijeve ilustracije ljudskih pevcev, portreti slavnih 

skladateljev slikarjev Jakca, Pirnata, Čarga in drugih. Posebno Jakac in Jakopič sta glasbeni 

tematiki posvetila pomembno serijo del svojega slikarskega opusa (Oblak, 1987). 

 

Na drugi strani upodabljanja nazorno predmetnega pa so ustvarjalci, katerih težnje so 

obsegale željo po upodobitvi glasbene vsebine. Primer so radiranke Klingerja (po Brahmsovi 

glasbi). Nagel je npr. za serijo svojih risb inspiracijo odkril v Chopinovih preludijih in še bi 

lahko naštevali (Oblak, 1987).  

 

Abstrakcija (iz lat. abstrahare; odvzemanje, poenostavljenje, Verbinc, 1982) s svojimi 

karakteristikami dobro služi za prikaz nepredmetne glasbene vsebine in interpretiranja 

glasbeno-oblikovnih elementov in načel. Znan raziskovalec muzikalnosti v umetnosti je bil 

veliki Kandinsky, ki je tako na področju likovne teorije kot prakse glasbi iskal likovne 

ekvivalente. Pri delih Kleeja lahko opazimo, da formalna struktura ustreza glasbenim 

principom imitacije in dela učinkujejo kot zapis ali partitura. Za Kandinskega pa so formalno 

nazorne strukture (npr. prikaza dolžine tonov s točkami)  zgolj temelj za nadaljnjo abstraktno 

interpretacijo (Oblak, 1987). Kandinsky argumentira, da ker se glasba izraža le s čistimi 

glasbenimi sredstvi, se ji slikarstvo lahko enakovredno približa edino v obliki »čistega 

brezpredmetnega«, torej abstraktnega, absolutnega slikarstva (Oblak, 1987, str. 73).  

Če se navežemo na otroško ustvarjanje, je pomembno upoštevati razvojno stopnjo poslušanja, 

ki se sklada s stopnjo otrokovega konkretnega mišljenja. Večkrat se v likovni praksi pojavlja 

glasbena motivika, ki s seboj prinaša upodobitev otrokovih vizualnih zaznav (glasbil, 

izvajalcev, glasbenih dogodkov ipd.), malo svobodnejši je princip upodobitev besedil 

določenih pesmi in snovne vsebine glasbe, tretji princip pa je t. i. »slikanje po glasbi« (vezan 

v večini na instrumentalno glasbo).  
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Pri omenjenem postopku glasbene vsebine pri otrocih spodbujajo določene asociacije, ki jih 

nato izrazijo (odvisno od posameznika) v nazorni motiviki ali pa v abstraktnih impresijah. V 

povezavi z odnosom glasbe in likovnega ustvarjanja se pojavljajo določene kritike, saj smo 

pri pojavu predmetnosti v glasbeni sferi priče različnim pojmovanjem. Nekateri predmetnost 

zagovarjajo kot učinkovit pripomoček, ki poglobi otrokov odnos do glasbe; določene 

raziskave o otroški glasbeni percepciji tako svojo bazo študij črpajo iz predmetnega 

slikovnega gradiva (Walker, 1927, v Oblak, 1987).  

 

Druga stran odklanja vsako predmetnost v povezavi z interpretacijo glasbe in jo označuje kot 

popolnoma subjektivno in iracionalno. Omenjeno prepričanje izhaja iz zagovarjanja 

objektivnosti glasbenega dela in njegove zvočne pojavnosti ter predpostavke, da v glasbi ni 

mogoče predmeta enotno identificirati. V učnem procesu se tako spodbuja in poudarja 

poslušanje glasbe same, ne pa iskanja in analize njenih elementov in vsebin. 

 

Priklic in upodobitev snovnih asociacij naj bi bil za učence neobjektiven (če ni spontan), 

zahteven tako na ravni kognitivnega procesa kot tudi na ravni upodobitve motiva likovnega 

izraza. B. Oblak (1987) nakazuje, da je povezava glasbe in likovne manifestacije bolj 

smiselna, ko otrok izraža svoje doživljanje in neposreden odziv na glasbo.  

Nazorno upodabljanje vizualnih zaznav in posredovanje poznavanja glasbene motivike je 

vsekakor manjši stimulant otroške kreativnosti ter njegovega doživljajsko-ekspresivnega 

odnosa do glasbe. Glasbena vsebina je pogojena v času, likovna v prostoru. Otroška likovna 

dela s svojo kompozicijo in likovnimi elementi so tako sinteza glasbenega časa in likovne 

ekspresije, ki glasbo »ujame« v umetniško delo. 

 

Interpretacija glasbene vsebine se razlikuje od učenca do učenca, zanimiva pa je lahko 

naknadna analiza likovnih del (tako risarskih, glasbenih kot plastičnih), ki zrcalijo tudi, 

kateremu likovnemu tipu pripada učenec. Izdelki slikanja po glasbi so lahko tako nadaljnja 

osnova (in posledična prilagoditev, spodbujanje) za delo z določenim učencem. Že Kandinsky 

(1985) je bil občudovalec otroške ekspresivnosti: »Otroci znajo prisluhniti notranjemu zvoku 

stvari, ne da bi na zunaj umetničili.« (Oblak, 1987, str. 193) Zanimive so interpretacije in 

vizualizacije določenih tonov inštrumentov. Kandinsky je ugotovil, da npr. igranje klavirja 

poslušalec zaznava točkovno, pri likovnih izdelkih otrok se pojavi t. i. »finger painting« 

tehnika.  
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Osgood navaja sinestetike, ki so hitro glasbo vizualizirali v ostrih likih, nasprotno pa počasno 

v okroglih, organskih formah. Pri barvnem spektru rumeno in zeleno pojmujejo kot metaforo 

visokih tonov, modro in vijoličasto povezujejo z nizkim glasbenim ključem, rdečo in oranžno 

pa s srednjih tonskim obsegom (Osgood, 1953, v Oblak, 1987). Zanimiv pojav, ki se 

pravzaprav povezuje z abstraktnim in gestualnim pristopom slikanja, je »glasbena grafika«. 

Učenci (v okviru glasbene vzgoje) ustvarjalno manifestirajo zvočne predstave v vidne simbole 

in obratno. Pri tem prevladuje risarska tehnika ter gibno izražanje (učenec prenaša predstavo 

tonskih kapacitet v obliki linij, točk ipd.). Ritmično vsebino pa lahko tudi motorično imitira 

(Oblak, 1987). 

 

Z vizualizacijo glasbenih elementov in likovno interpretacijo teh (v obliki barv, form) otrok 

stopa proti svoji zmožnosti abstrahiranja in širše likovne govorice. Barva kot temeljna izrazna 

prvina tako pri glasbi kot pri likovnosti je pomembna povezovalna točka obeh področij. V 

povezavi z barvo v glasbi poznamo več pojmov (npr. koloriranje, koloratura, koloristični 

orkester, kromatika itn.). 

 

Barve in glasba imajo psihični vpliv in stimulirajo določena občutenja pri gledalcu oz. 

poslušalcu. Znan primer je vpliv francoskega likovnega impresionizma na dela glasbenih 

impresionistov, pri katerih je vloga barve v likovnem izrazu dobila svojo glasbeno različico v 

sozvočjih z novimi orkestralnimi koloriti (Oblak, 1987). 

V primeru ekspresionizma pa so se določene notranje namere manifestirale v zvočni 

atonalnosti. Znani so primeri mnogih glasbenih del, ki imajo za svoj izvor inspiracije likovno 

umetnost. Primer so »Štiritonske poeme po Böcklinu«, Regerja, katerih inspiracije so bile 

slike nemškega slikarja Böcklina. Rahmaninova simfonija je nastala pod avtorjevim 

občutenjem in vtisom slike »Otok mrtvih«. Lisztov »Mrtvaški ples« je nastal po freski 

Orcagnea. Najbolj poznane pa so morda »Slike z razstave« Musorgskega. Musorgskega so 

inspirirali akvareli Hartmana. Granados je interpretiral Goyeve slike v klavirskem delu 

»Goyescas«. Abstrakcija Kleea ima svojo glasbeno različico v skladbi »Zwitschermaschine« 

avtorja Klebea. Nonu pa je bil navdih pri komponiranju elektronske glasbe Vedova s svojimi 

abstraktnimi deli. Iz asociacij, ki jih podajajo optične barve, je skladatelj Bliss dal naslove 

svojim stavkom dela »Simfonije barv« (prvi stavek-počasen in svečan, barva škrlata, drugi 

stavek scherzo, rdeča barva …, vsak stavek se je skladal z glasbenimi karakteristikami, ki so 

po avtorjevem mnenju ustrezale določeni barvi). Liszt naj bi celo označil močna sozvočja s 

vzklikom »rdeče«, umirjena pa z »zeleno« (Oblak, 1987).  
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Zanimiv je tudi vpliv glasbe na ustvarjalca informela Tàpiesa, ki je bil ljubitelj skladateljev 

baročne glasbe. Ustvarjal oz. poustvarjal je ob delih različnih skladateljev, kot so Schumann, 

Wolf (pa tudi Brahms, Mozart, Beethoven, Wagner). V določenih serijah so opazne zgolj 

njegove afektivne reakcije na določena glasbena dela, pri drugih (npr. serija grafik 

»Variations sur un thème musical«, »Variacije na glasbeno temo« iz leta 1987 ali pa »Roig i 

negre«, »Rdeče in črno«, 1985) pa notne zapise vključuje v svoja dela kot element 

kompozicije. Tàpies je verjel, da je glasba izrazno celo močnejša od likovne umetnosti. 

Glasbi, očiščeni opisnih elementov, je pripisoval najčistejšo izrazno moč (Šturm, 2016).  

 

Opisane asociacije (videnja tonov, melodij v barvah) lahko povežemo s pojmom sinestezije. 

Sinestezija (grško syn oz. skupaj ter aisthesis oz. zaznava ) je izkušnja prečnih predstav. 

Draženje določene čutne modalnosti povzroči jasno predstavo druge. Sinestetiki doživljajo 

več čutnih lastnosti hkrati, realno pa je vzdražen le en čutni organ. Od različnih vrst sinestezij 

sta najbolj preučevana barvno slišanje (sinopsija) in tonsko videnje (fonopsija) (Pečjak, 2006, 

str. 80). 

 

 »Dejstvo je, da barve nikoli ne doživljamo enoznačno, čutno poenoteno, temu pa se pridruži 

še osebna doživljajska izkušnja s preostalih (ne –vizualnih) čutnih področij (tip, vonj, sluh, 

okus). Sinestezija je torej prekrivanje čutnih zaznav iz vseh perceptivnih področij, ki tako 

povezana dajejo celovito doživetje. Barve tako lahko npr. tudi okušamo, slišimo, vonjamo, 

čutimo njihov taktilni značaj …« (Gorjup, 2007, str. 172) 

 

Sinestezija zajema tako sinopsijo (oz. barvno slišanje) kot fonopsijo (tonsko videnje) in se ob 

vizualizaciji zvočnih predstav pogosto pojavlja pri otrocih med 5. in 7. letom starosti. Po 

teoriji Karwoskega in Stagnerja je sinestezija »poseben primer človekovih poskusov, da 

kontrolira svoje okolje« (Pečjak, 1975, v Oblak, 1987, str. 195). Zgornji odstavek opisuje 

odnos vpliva glasbe na nazorno ali abstraktno manifestacijo te v določenih likovnih delih. Kot 

navaja B. Oblak (1987) je glasba lahko element ustvarjalne klime ter likovne aktivnosti in ne 

nujno eksplicitno prehaja kot motiv v likovno delo. »Koncert me notranje zvibrira, začnem 

svoje razmišljanje, ne slišim več glasbe, pač pa me ritem glasbe spremlja in ves svet dobi 

drugo ubranost. Zato največkrat komponiram ob glasbi. Tudi za Leonarda je znano, da je 

Mono Liso slikal ob orkestru, njen smehljaj je naslikala glasba. Meni slika poje. Z glasbo se 

odmaknem od normalnega razpoloženja in potem je duša odprta, pripravljena. Ob glasbi mi 

pride upodabljajoča misel.« (Jakac, 1981, v Oblak, 1987, str. 69-70) 
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 »Glasba je bila vedno zelo pomembna pri mojem delu, saj ima nenavadno moč koncentracije. 

Ob poslušanju resne glasbe na koncertih, ko postane ves vidni svet bogatejši, se sproščanja in 

doživetja prelivajo v likovno misel. V svojem sugestivnem ritmu zaživi vidni svet, ki se 

spreminja v prividne oblike, kar v likovni obdelavi sprošča muzikalno doživetje.«  

(Jakac, 1976, v  Oblak, 1987, str. 70) 

 

Zanimivo je tudi delo akademske slikarke Vere Trstenjak-Jovičić. Glasbe eksplicitno ne 

prevaja v likovni jezik. Lastna glasbena doživetja so zanjo sestavina ustvarjalnega dela in 

podpora pri izrazu podzavestnih vsebin. Slika ob Bachu, Beethovnu, Mendelsonu ter jazzu 

(Oblak, 1987).  

 

Glasba je bila (in še vedno je) element ustvarjalnega procesa pri določenih ustvarjalcih. 

Zaradi svojega močnega vpliva na nas pa je od vsakega posameznika odvisno, ali mu glasba 

kot spremljajoči element odgovarja in ga stimulira ali mu nasprotno predstavlja moteči 

element in distrakcijo. 

 

 

1.13 Glasba in njeni vidiki 

 

1.13.1 Zgodovinski vidik 

 
Človek je od nekdaj zaznaval moč vibracij, ritma in zvoka. O tem nam pričajo miti o 

stvarjenju sveta mnogih kultur, ki opisujejo prvobitni zvok ali vibracijo, ki je iz niča ustvarila 

snov. Stari Kitajci in Egipčani so imeli glasbo za temeljni element, ki naj bi oblikoval načela, 

ki vladajo v vesolju. Verovali so v moč glasbe, ki naj bi imela možnost dviga in uničenja 

posameznikove duševnosti. Glasba je zgodovinsko gledano nastajala tudi zato, da so ljudje 

praznovali minevanje letnih časov, zaznamovali pomembne dogodke, prelome v življenju 

vsakega pripadnika skupnosti ipd. (Campbell, 2002). 

V praskupnosti je bila glasba izraz kolektiva, ki so jo posamezniki spremljali s ploskanjem, 

gibi, skratka aktivno manifestacijo. Ustvarjanje in izvajanje glasbe je bilo ustvarjalno in je 

izražalo kolektivno doživljanje. Razvoj dramske, plesne umetnosti ter poezije je bil povezan z 

glasbeno, ki je svojo prvo realizacijo doživela v najrazličnejših obredih in delovnih procesih. 

Prvi razkorak instrumentalne in vokalne glasbe se je pojavil že v 5. st. pred Kr. v stari Grčiji. 

Stari Grki so med drugim glasbi pripisovali vzgojni in socialno-politični pomen. Antika, 

sholastika, srednji vek, renesansa in barok glasbo tako opredelijo kot intelektualno aktivnost. 
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Platon je glasbi pripisoval spiritualno intelektualno moč, ki je lahko pripomogla k harmonični 

vzgoji in blažila določene negativne afekte. Aristotel je pojmoval glasbo kot intelektualno-

ustvarjalno manifestacijo. V srednjem veku je nad glasbenim razvojem bedela cerkev in 

fevdalci. Izstopajočo figuro predstavlja Plotin, ki je v glasbeno razumevanje vključil idejo 

fantazije. Fantazijo je pojmoval kot specifično lastnost, ki se nahaja nekje med senzusom in 

intelektom (Čehovin Verč, 1992).  

 

Abstraktno dojemanje glasbe kot instrumentalne stvaritve doseže svojo čisto obliko okrog leta 

1800. Glasbenemu univerzalnemu govoru so pripisovali celo izražanje skrivnostnih 

zakonitosti vesolja (Pepelnak, 1998, str. 14). Vpliv glasbe in njena moč se kažeta že v 

zgodovinskih dejstvih npr. znane prepovedi večglasnega petja in uporabe intervala Cis-Fis    

(t. i. »Luciferjevega intervala« ali pa pozneje neodobravanja latentnih afriških ritmov v rock' 

n' rollu na njegovem pohodu v 50ih prejšnjega stoletja) (Levitin, 2007). Glasba se je razvijala, 

ker je pospeševala kognitivni razvoj. Naše prednike je pripravila na jezikovno komunikacijo 

in na kognitivno, reprezentativno fleksibilnost. Petje in igranje instrumentov sta pripomogla 

tudi k izboljšanju motoričnih spretnosti (Levitin, 2007, str. 289). 

 

Dandanes je naša občutljivost za glasbo precej otopela, ker postajamo čedalje bolj odvisni od 

okolja, v katerem igra osrednjo vlogo tehnologija (Campbell, 2002). Aktivno ustvarjalno 

manifestacijo požirata konformizem in potrošništvo. Umetnost (od glasbene do likovne ter 

plesne, gledališke) večinoma le konzumiramo in kupujemo (pa še ta vidik se v časih recesije 

zmanjšuje). Pasivnost nas posledično prikrajša za popoln doživljaj in ustvarjalno izkušnjo. 

 

 

1.13.2 Nevrološki vidik  
 

Pred več kot 2000 leti je bilo dognano, da so glasbene zmožnosti zvoka konstruirane s strani 

določenih fizičnih karakteristik zvočnih valov (Tan, Pfordresher, Harré, 2010).  

Z glasbo (torej s sintezo ritma, melodije in vibracije zvoka) se snov organizira- ustvarja se 

struktura v prostoru in času. Učinek in vpliv glasbe sta jasno merljiva, prav tako pa tudi njun 

posledični vpliv na predmete in bitja. Znano je, da glasba (ko preko ušesa doseže možgane) na 

organski ravni deluje na različne živčne strukture.  

Sistemi, ki jih naši možgani uporabljajo za sprejemanje glasbe, so v močni povezavi s 

centrom za zaznavanje, spomin in jezik. Psiholog Bharucha (1990, v Campbell, 2002) 
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argumentira, da je ustvarjanje glasbe neizogibna posledica razvoja možganov. Po 

eksperimentu in ustvarjenju računalniškega modela možganov, ki so ga izpostavili glasbi so 

ugotovili, da plast celic odgovorna za prepoznavanje posameznih tonov, hitro signalizira 

druge plasti, katerih celice so prepoznavale akorde. Druga plast celic je nato signalizirala tretji 

plasti, ki je prepoznala skupine akordov, pripadajoče različnim tonalitetam. Bharucha 

omenjenega modela ni programiral, da bi se odzival na opisan način, zato je postavil teorijo, 

da glasbeni vzorci zrcalijo organizirano strukturo razvijajočih se človeških možganov 

(Campbell, 2002). 

 

 

 

 

Možgane delimo na štiri režnje ter na velike ter male možgane. Pri glasbeni aktivnosti so 

aktivne skoraj vse možganske regije in živčni podsistemi pri tem pa vloga različnih živčnih 

območjih variira glede zadolžitve za določene aspekte glasbe. Poslušanje glasbe se prične v 

subkortikalnih strukturah v polžastih celicah, možganskem korenu in malih možganih. Nato 

se premesti v slušni korteks na obe strani možganov. Poslušanje že poznane glasbe vključuje 

seveda še hipokampus in dele prednjega režnja in inferiorni frontalni korteks. Ritem se 

signalizira v malih možganih.  

Proizvajanje glasbe (petje, igranje, dirigiranje) aktivira prednji reženj za organizacijo 

obnašanja in motorni korteks v zadnjem delu frontalnega režnja. Prav tako senzorni korteks 

zagotavlja taktilno povratno informacijo. Branje partitur angažira vizualni korteks. Poslušanje 

Slika 7: Notranja shema ušesa (http://www.kvarkadabra.net/2003/03/kako-deluje-sluh/) 
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in spominjanje besedila pesmi aktivira center za jezik vključujoč Wernickejevo in Brocovo 

območje in druge centre v temporalnem in prednjem režnju (Levitin, 2007). 

 

Razvoj možganov je kompleksen proces vključevanja vzorcev v sisteme, pri čemer je glasba 

učinkovito sredstvo, ki omenjene vzorce spodbudi. Zapisovanje omenjenih vzorcev v 

možgane se na nevronski ravni prične že v maternici. Po rojstvu se nadaljuje z zapisovanjem 

najprej gibalnih, nato spoznavnih in socialnih vzorcev (Campbell, 2002). 

 

Znanost nam dandanes nenehno posreduje dokaze, da glasba vpliva oz. dobesedno 

transformira otroške možgane. Pozitronska-emisijska tomografija (PET) nam omogoča uvid 

kateri deli možganov oživijo med določenimi dejavnostmi in na katere dele učinkujejo 

različne vrste stimulacije. Ob rojstvu so možgani še dokaj neoblikovani. Večji del živčnih 

celic še ni povezan v mreže. Pozneje se kot posledica otrokove interakcije z okoljem tvorijo 

nove povezave oz. sinapse. Pri dražljajih, ki jih otrok sprejema moramo upoštevati dejstvo, da 

jih velik del prihaja preko slušnega transferja (Campbell, 2002).  

 

Receptivnost možganov je največja v otroštvu in mladosti. Iz tega tudi sledi inkorporacija 

zvokov v strukturo nevronske mreže. Z leti nevronska vezja izgubljajo svojo moč dovzetnosti 

in posledično nam je usvajanje novih glasbenih in lingvističnih sistemov (na globlji nevronski 

ravni) oteženo (Levitin, 2007). 
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Pinker in nekateri drugi strokovnjaki trdijo, da je muzikalnost posledica delovanja in uporabe 

možganskih sistemov,  ki so se razvili iz drugih namenov. Dejstvo je, da ni točno enega 

določenega glasbenega centra v možganih, ampak je prisoten ducat razpršenih mrež po vseh 

možganih (Sacks, 2008).  

Iz opisanega lahko torej zaključimo, da ne obstaja zgolj eden center za glasbo, ampak različna 

območja izzovejo komponentne operacije, druge pa koordinirajo zbiranje informacij za njih. 

Mnogo je primerov oseb z oškodovano levo hemisfero, ki so izgubile dar govora, ohranile pa 

so svoje glasbene sposobnosti in obratno. Omenjeni primeri kažejo na to, da glasba in govor 

(kljub temu da imata določena skupna nevronska vezja) ne morata koristiti enakih nevronskih 

struktur. Splošna kontura melodije in razlikovanje tonskih višin se procesira v desni 

hemisferi. Leva hemisfera (odgovorna za jezikovne funkcije) zazna naslov skladbe, besedilo, 

izvajalca, inštrument in glasbeni interval. Razvijanje glasbene teme, analiziranje tonalitet, 

lestvic, komponiranje se dogaja v prednjem levem režnju možganov. Glasbeno izobraževanje 

torej vpliva in povezuje delovanje obeh hemisfer (Levitin, 2007).  

 

 

 

      Slika 8: Delitev možganskih režnjev (http://www.katedrala.si/artman/publish/printer_127.shtml) 

 
 

pridobljeno iz? 

http://www.katedrala.si/artman/publish/printer_127.shtml
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1.13.3 Psihološki vidik  
 

Nagnjenost k glasbi je manifestna v vsaki kulturi in izhaja iz začetkov človeške vrste (Sacks, 

2008). V analizi zgodovinskega pojmovanja glasbe kot sredstva za sporazumevanje De la 

Motte- Haber (1990) navaja, da je bila glasba pojmovana kot posebna govorica. Aristotelova 

ideja o mimesis je v obdobju humanizma oživela ter glasbi dodelila nalogo izraziti čustva.  

Glasba v funkciji medija za manifestacijo čustev se je nadaljevala tudi v baroku. O njenih 

vplivih še ni bilo jasnih predstav. Deloma se je omenjeno dejstvo začelo spreminjati z 

vplivom Galenovega nauka o značajih, v 17. stoletju pa s kartezijanskim naukom o občutkih. 

Zanimivo je, da so antična pojmovanja o mogočnem vplivu glasbe bila vedno prisotna. V 

zgodnji romantiki, najdemo npr. idejo, da je glasba duševna govorica, ki prebuja in osvobaja 

čustva (Pepelnak, 1998).  

 

Tudi Nietzsche je bil zainteresiran za relacijo glasba - psihologija. Glasba naj bi po njegovem 

posedovala dinamične oz. pogonske moči – sposobnosti, da lahko vzbudi in regulira gibanje. 

Ritem je po njegovem mnenju zmožen artikulirati in spodbuditi tok gibanja in emocij. Vse 

omenjeno pa se najbolje naravno izrazi skozi ples. Prakticiral je delo ob Bizetovi glasbi in 

večkrat je zapisal: »Zaradi Bizeta, sem boljši filozof.« (Sacks, 2008, str. 282) 

 

Varèse meni: »Glasba je organiziran zvok.« ( Levitin, 2007, str. 22) 

 

Osnovni element glasbe je zvok, ki je sestavljen iz jakosti, višine, kontur, trajanja (ali ritma), 

tempa, barve tona in resonance. Omenjene perceptivne atribute naši možgani organizirajo v 

koncepte višje ravni- v takt, tonaliteto, harmonijo, melodijo. 

Ob poslušanju glasbe pravzaprav opažamo številne atribute in dimenzije. Pri prenosu emocij 

igra odločilno vlogo ton in njegova višina. Tempo in višina tona sta ena od primarnih sredstev 

prenosa afektivnega elementa glasbe (Levitin, 2007). 

 

Sacks (2008) trdi, da ljudje nismo nič manj muzikalna kot lingvistična bitja. Človek sprejema 

barvo glasu, tone, intervale, melodične konture, harmonije in (morda najbolj pomembno) 

ritem. Vse dejavnike naše percepcije in apercepcije torej integriramo in z delovanjem mnogih 

različnih delov možganov skonstruiramo glasbo. Omenjenemu postopku običajno botruje tudi 

globlja čustvena reakcija. Zanimivo dejstvo pa je, da poslušanje glasbe še zdaleč ne 

sestavljajo zgolj afektivne razsežnosti, ampak konkretno fiziološko motorične. 
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Med poslušanjem glasbe naš obraz in drža odražata, zrcalita melodijo in naše emocije ter 

misli, ki jih ta vzbudi. Enak učinek se pojavi tudi, ko si določeno melodijo »predvajamo« v 

glavi. Dejstvo je, da glasbeni spomin in melodije, ki smo jih slišali v naših zgodnjih letih, 

ostanejo v naših možganih celo življenje in nato v odsekih »pridejo na dan« preko različnih 

asociacij. Naš slušni in nevrološki sistem sta odlično uglašena za glasbo. V kolikšni meri so 

omenjene karakteristike posledica kompleksnih glasbenih vzorcev, njihove logike, ritma, 

repeticij, spodbujanja afektivnega spektra in koliko od resonanc, oscilacije, sinhronizacije in 

nevronskega vezja, v celoti še ni dognano.  

 

 James (in mnogi drugi) poudarjajo našo dovzetnost za vpliv glasbe in njeno moč na afektivne 

centre. Glasba nas tako lahko umiri, animira, tolaži ali pozitivno spodbudi k organizaciji dela. 

Dokazan je terapevtski učinek glasbe na paciente z nevrološkimi motnjami od Alzheimerjeve 

bolezni, Parkinsonove bolezni, amnezije, avtizma itn. in še bi lahko naštevali.  

Glasba je torej emocionalno-intelektualna aktivnost. Ob poslušanju glasbe nastopa cela vrsta 

splošnih in specifičnih emocionalnih stanj (Čehovin Verč, 1992, str. 37). 

 

Glasbena psihologija poudarja tri oblike percepcij glasbenih vsebin: perceptivno-afektivno 

izkušnjo (t. i. celostna doživljajska celota posameznika, brez razčlenitve in analize 

posameznih fragmentov), subjektivno-asociativno pogojeno izkušnjo (išče oporo zunaj 

glasbenih vsebin) ter intelektualno-doživljajsko izkušnjo (zaznava in vrednotenje se oblikuje 

preko analitične zaznave glasbenih elementov in procesov) (Apel, 1958, v Oblak, 1987). 

Omenjeni pristopi opredeljujejo subjektivno diferencirano poslušanje glasbe in se povezujejo 

z razvojem glasbene percepcije v vzgojno-izobraževalnem procesu. Pri tem so seveda 

perceptivno-afektivne izkušnje primarne in razvijajo potrebno emocionalno senzibilizacijo (ki 

je prisotna tudi pri preostalih dveh opisanih principih) (Oblak, 1987, str. 173).  

Ob vsem pa moramo upoštevati dejstvo, da se doživetje glasbe razlikuje od posameznika do 

posameznika, v vseh dimenzijah; obsegu pozornosti in intenziteti doživljajev (Oblak, 1987).  

Po argumentaciji glasbenega psihologa Revesza je glasba harmonija med čustvi in intelektom. 

Določena glasbena dela imajo večji vpliv na afektivni spekter poslušalca. Elementarno-

senzorna stran v tem primeru vpliva neovirano. Učinek tonov na telo (zaradi njihove 

psihofiziološke narave) je izredno močan. Vzdražijo namreč senzorno-resonančno površino v 

ušesu. Zvočna vibracija sproži fizične vibracije. Te skupaj z ritmičnimi in dinamičnimi 

modulaciji vplivajo na vazomotorni sistem in aktivirajo psihično-emotivne sfere (Čehovin 

Verč, 1992). 
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Glasba je hkrati abstraktna in globoko emocionalna. Nima moči prezentacije določenega 

pojma, objekta, ima pa unikatno moč izraziti notranja stanja in emocije (Sacks, 2008, str. 

329). Visoki toni nas običajno »naelektrijo«, nizki pa popeljejo v melanholičnost. Tempo je 

prav tako zelo pomemben dejavnik pri prenosu emocij. Glasba hitrega tempa se običajno 

pojmuje kot živa ter vesela. Nasprotno nas glasba umirjenega, počasnega tempa popelje v 

zasanjanost, ponotranjenost, melanholijo. Tako kot vokalna komunikacija tudi glasba 

posnema neke karakteristike jezika in prenaša emocije, vendar na bolj nereferenten in 

nespecifičen način (Levitin, 2007). 

 

 Glasba tako kot vseobsegajoči element našega okolja lahko deluje pomirjevalno, agresivnost 

preusmerja v konstruktivno delovanje, spodbuja delovno sposobnost in ima različne sugestije, 

ki vplivajo na skoraj vsa področja človeškega bivanja (Pepelnak, 1998).  

V primerjavi z jezikom intenzivneje aktivira in doseže možganske strukture, ki vključujejo 

motivacijo in emocije. Iz kulturoloških razlogov durovske lestvice povezujemo s pozitivnimi, 

zmagovalnimi občutki, obratno molovske z žalostnimi. Pri tem se pojavi polemika, ali naj bi 

bile te asociacije prirojene in kolikšno težo igra pri tem sociološki in kulturni vpliv.  

Dejstvo, da niso kulturološko univerzalne, kaže na to, da se vsaka »prirojena« težnja ob 

kulturološki izpostavitvi subjekta v določenem času lahko (in se) preoblikuje. Skladatelji se 

omenjenih dejstev o dojemanju in asociacijah tonov in lestvic zavedajo ter jih (glede na svoj 

želen učinek na poslušalca) tudi uporabljajo v praksi.  

Naši možgani (zahvaljujoč našim izkušnjam z glasbenimi izrazi, lestvicami, shemami, 

besedili in njihovimi povezavami) jih seveda zaznajo in prepoznajo. Zanimivo je, da vsakič, 

ko slišimo nam nov glasbeni zapis, naši možgani poiščejo asociacije na vizualne in slušne 

(nam že poznane) zaznamke (Levitin, 2007). 

 

Težimo k temu, da kontekstualiziramo nove zvoke in ustvarjamo spominske spone med 

glasbo in našimi asocijacijami in spomini. Običajno so asociacije tako močne, da je dovolj 

nekaj not, da se nam v spomin prikliče določen dogodek, kraj in čas in da si ustvarimo 

določen glasbeni kontekst (Levitin, 2007). 

 

 

 

 

 



Rebeka Jerman (2016). Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe 

 

56 

 

1.14 Vpliv glasbe na posameznika  
 

Glasba predstavlja vsakemu posamezniku nekaj drugega. Pomen in sporočilo si interpretira 

glede na svoje osebnostne karakteristike, izkušnje, socialno skupino, ki ji pripada itn. Silnice, 

ki potekajo znotraj glasbenega oz. umetnostnega polja, na katerem se pojavlja glasbenik 

ustvarjalec, glasbenik interpret in poslušalec, so zanimiv preplet medsebojnih interakcij 

(Pepelnak, 1998). 

 

Glasba ima animacijsko moč, razlikuje pa se v smeri različnih glasbenih sposobnosti in 

interesov (Oblak, 1987, str. 83). S svojim poljem možnosti udejstvovanja učencem omogoča 

(in spodbuja) umetniške vrednote, samoaktualizacijo in osebno potrditev (Supek, 1969, v 

Oblak, 1987). Glasba je velik spodbujevalec otroške radovednosti in čudenja. Otrok se na 

glasbo odziva spontano (se giblje, pleše, poje…). Z njegovo ekspresijo se sproščajo njegove 

napetosti in strahovi. Priče smo izrazu njegovih čustev (Voglar, 1981, v Oblak, 1987).  

 

Dokazano je, da igra glasba od osemnajstega tedna nosečnosti pri procesu tvorjenja sinaps v 

otroških možganih pomembno vlogo. Pozneje v razvoju vpliva na otrokovo fiziologijo, 

inteligentnost in vedenje. Vpliv glasbe je dokazan že prenatalno. Glasba pomirja, spodbuja 

gibanje ter srčni utrip. Predvajanje klasične glasbe nedonošenčkom v inkubatorjih prispeva k 

njihovi pridobitvi teže in razvoju. Otroci, ki imajo redno glasbeni pouk, imajo izboljšane 

sposobnosti na motoričnem in matematičnem področju. Prav tako so razlike očitne pri branju 

(Campbell, 2002). Otroška primarna ekspresivna ustvarjalnost v glasbi in ob glasbi nujno 

potrebuje spodbudo, v nasprotnem primeru ostane latentna.  

Pogosto do teh potlačitev prihaja po 4. letu starosti. Otrok takrat svojemu repertoarju 

izmišljenih pesmi doda primere pevske literature ter prične razlikovati med lastnim 

(izmišljenim) in naučenim materialom (Oblak, 1987).  

 

»Izkazalo se je, da igranje na glasbilo izboljšuje sekvenčne spretnosti ter logično sklepanje.« 

trdi Pierre Sollier, direktor Mozartovega centra v Lafayette. Spodbudni učinki visokih 

frekvenc glasbila lahko izboljšajo zbranost, pozornost in pomnjenje ter priskrbijo več energije 

za učenje. Ko otrok napreduje od fizičnega zavedanja h konkretnemu mišljenju, glasba 

pozitivno vpliva na delovanje njegovih možganov. Skupina ruskih raziskovalcev je dokazala, 

da se omenjene prednosti kažejo že pri predšolskih otrocih. Skupina štiriletnikov je šest 

mesecev vsak dan po eno uro poslušala klasično glasbo.  
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Pri otrocih so ugotovili povečano ritmično frekvenco alfa, povezano s stanjem sproščenosti in 

ustvarjalnim »sanjarjenjem«. Prav tako so opazili povečano skladnost različnih območij v 

možganih. Od otrok niso zahtevali, naj glasbo zbrano poslušajo. Predvajali so jo v ozadju, 

medtem ko so se otroci kratkočasili po svoje. Kljub temu je imela glasba izmerljiv učinek 

(Campbell, 2002, str. 199). 

Pozitivne učinke ritma in zvoka na osnovnošolce so dokazale mnoge raziskave. Z enim od 

poskusov leta 1996 so odkrili, da v ozadju predvajana ljudska ali pop glasba v učilnici 

občutno poveča socialne stike med otroki. Hitrejši ali nežnejši ritmi vplivajo na naše verbalne 

stike in na fizični ravni vplivajo na našo komunikacijo (Campbell, 2002, str. 184).  

 

Veliki pedagogi Komensky, Rousseau, Pestalozzi so bili mnenja, da ima glasba vpliv na vse 

vidike (telesno, kognitivno in afektivno) na vseh stopnjah ter področjih razvoja posameznika 

in so jo priznavali za pomembno vzgojno sredstvo. Glasbeno izobražen posameznik ima 

zmožnost dojemanja glasbenih umetniških del na višji ravni kot preostali. Prav tako je 

dovzetnejši za vpliv in cenjenje kulturnih dobrin (Čehovin Verč,1992). Socialne, čustvene, 

zaznavne in motorične koristi umetniškega ustvarjanja so spodbudile šolske oblasti na 

Danskem, v Italiji, Nemčiji, na Filipinih in v številnih drugih državah z vključevanjem 

glasbenega umetniškega udejstvovanja v šolske programe (Campbell, 2002). 

 

Predvsem na področju predšolskega izobraževanja se čedalje bolj poudarja pomen in 

realizacija umetniških dejavnosti. V osnovnošolskem in srednješolskem sistemu je situacija 

nasprotna. Že Campbell (med drugimi) je leta 2002 opozarjal na absurdno okrnitev šolskih ur 

likovnega in glasbenega pouka. Danes, 15 let kasneje, se stvari še vedno niso kaj dosti 

izboljšale v prid umetnosti. 

 

Srednješolci, ki se glasbeno udejstvujejo (pojejo, igrajo določen inštrument), dosegajo tudi za 

polovico boljše rezultate od sovrstnikov. Zanimiva je tudi študija, kjer se je pri študentih 

povečala produktivnost reševanja prostorsko-časovnega dela testov inteligentnosti po 

poslušanju Mozartove Sonate za dva klavirja v D–duru, K. 448. Skladnost EEG (možganskih 

valov) je pri odraslih glasbenikih večja kot pri ne-glasbenikih. Možgani posameznikov, ki so 

se z glasbo pričeli ukvarjati pred sedmim letom starosti,  pa se celo anatomsko razlikujejo 

(Campbell, 2002).  
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Campbell (2002) navaja raziskave dr. Tomatisa, specialista za motnje sluha, zlasti pri 

poklicnih glasbenikih in pevcih. Tomatis poudarja, da je poslušanje povezano s celo vrsto 

spretnosti: ravnotežjem, držo, muzikalnostjo, pozornostjo, jezikovnimi sposobnostmi in 

izražanjem. Slušno in čustveno središče v možganih sta v neposredni bližini in pri zdravljenju 

(npr. čustvenih težav) se je pokazalo, da sta v premo-sorazmernem odnosu. Ob zdravljenju 

svojih pacientov (otrok s psihičnimi in učnimi težavami ter otrok in odraslih s hudimi 

poškodbami glave) je ugotovil, da imajo različne zvočne frekvence in ritmi presenetljivo 

različne učinke na stanje pacientov. Najbolj pozitivne posledice so se pokazale pri 

visokofrekvenčnih stimulacijah, saj so pri pacientih povečale raven energije in ustvarjale 

občutek umirjenosti. Nizkofrekvenčni zvoki pa so pogosto povzročali zmedenost. Že 

poslušanje glasbe ima pozitivne učinke, igranje inštrumenta pa spodbudno vpliva na 

intelektualne sposobnosti, prostorsko in časovno predstavo, ustvarjalnost, estetski čut, 

izboljšano dojemanje matematike, tujih jezikov ter socialnost. Dokazano je tudi, da je bila 

glasba v pomoč otrokom s težavami pri povezovanju čutnih zaznav. Skladnost med 

možganskima poloblama (kasneje pri odraslih, ki so obiskovali glasbeni pouk) je bila večja. 

Prav tako so imeli boljšo sposobnost memorizacije. 

 

Ob analizi možganov glasbenika Tobiasa Pinkerja (klavir je začel igrati pri 4 letih, hkrati pa je 

tudi že komponiral) je Gottfried Schlaug z uporabo MRI morfometrije naredil primerjavo 

velikosti različnih možganskih struktur (Sacks, 2008). 

Leta 1995 so objavili študijo, kjer trdijo da je corpus callosum (snop nevronskih vlaken, ki 

povezuje obe možganski hemisferi) pri profesionalnih glasbenikih povečan in da ima slušni 

korteks (planum temporale) asimetrično širitev pri glasbenikih z absolutnim posluhom. Na 

Harvardu je Pascual-Leone ponazoril, kako hitro se možgani odzivajo na glasbeni trening 

(Sacks, 2008). 

 

Z uporabo pet prstnih klavirskih vaj je testno demonstriral, da se pri možganih pokažejo 

spremembe po nekaj minutah prakticiranja omenjenih sekvenc vaj. Meritve regionalnih 

pretokov krvi v različne možganske predele so pokazale poudarjeno aktivnost v bazalnih 

ganglijih, malih možganih in različnih področjih možganskega korteksa tako pri fizični kot 

mentalni praksi (Sacks, 2008).  
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Že stari Grki so poznali učinkovitost recitiranja besedila ob glasbi. Kljub dokazanim 

dejstvom, da glasba upočasni poslušalcev srčni utrip, aktivira možganske valove razmišljanja 

na višji ravni in ustvari pozitivno, sproščeno, odprto, idealno stanje duha za učenje, se tehnika 

učenja in pomnjenja ob glasbi dandanes v šolah redko izvaja (Campbell, 2002). 

 

 Priznani glasbeni raziskovalec Dowling domneva, da so koristni učinki glasbe na različne 

vrste učenja verjetno povezani s kombiniranjem dveh oblik mentalne obdelave podatkov oz. 

deklarativnim in proceduralnim spominom. Sposobnost glasbe, da povezuje procese uma in 

telesa v eno, omogoča in izboljšuje učni proces. »Proceduralno učenje v osnovi vpliva na to, 

kako zaznavamo in razumevamo svet.« navaja Dowling (1993). Otroci se s povezovanjem 

mentalnih dejavnosti in senzorično-motoričnih izkušenj učijo na veliko bolj pretanjen in 

poglobljen način (Campbell, 2002, str. 212). Campbell (2002) kot primer opisanega navaja 

učenje s pomočjo ritmičnih vzorcev. Pri tem se podatki fizično kodirajo na način, da jih je 

možno bolj produktivno obdelati. Naš kratkoročni spomin je zmožen ohraniti sedem bitov 

podatkov v časovnem intervalu 40 sekund. V primeru da skupine podatkov združi ritem, si jih 

naši možgani proceduralno zapomnijo kot en bit. Posledica je zmožnost memoriranja večje 

kapacitete podatkov.  

 

Brock (1985) je preučeval področje poslušanja glasbe in odnos med poslušanjem glasbe in 

ustvarjalnostjo. Poslušanje glasbene literature je učinkovita motivacija za raznovrstno 

ustvarjalno manifestacijo in obratno. Brock je poudarjal povezavo glasbe z vsemi preostalimi 

umetniškimi področji (literarnim, likovnim, dramskim in plesnim). Omenjena povezava 

uresničuje cilje širše estetske vzgoje. Primer sta npr. »Musik und Bewegung« in otroško 

glasbeno gledališče »Georg Schwarz« (Oblak, 1987).  

Predstavljeni principi so prispevali in sestavljali temelj nadaljnjega holističnega pristopa v 

umetniško-vzgojno izobraževalni sferi.  

 

Seveda moramo pri tem upoštevati tudi, da je dolgotrajnost rezultatov odvisna od otrokove 

motivacije. Če zagotovimo, da bo sprejemanje informacij in učenje kar najbolj ustvarjalno 

(začenši pri našem posredovanju informacij; spreminjajoč ritem, kadenco in intonacijo glasu, 

vnašanje novih izrazov ipd.) in za učenca zanimivo, vzbudimo pomemben element v procesu 

sprejemanja informacij- afektivni element. Čustvene asociacije povečujejo in izboljšujejo 

znanje in spomin (Campbell, 2002). 
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Ob navedenih raziskavah in študijah (kjer rezultati govorijo v prid pozitivnemu učinku glasbe 

na posameznikovo delovanje) so polemike, ali je glasba res stimulator ali pa distrakcija pri 

poteku kognitivnih procesov, še vedno aktualne. V svojih nasprotujočih si ugotovitvah jih 

težko dokončno potrdimo ali ovržemo. 

  

Cockerton, Moore, Norman (1997) s svojimi raziskavami potrjujejo pozitiven vpliv glasbe na 

zmožnost osredotočenja in reševanja kompleksnih kognitivnih problemov. Na drugi strani so 

s svojimi argumenti Furnham, Bradley idr., ki glasbo označijo kot distraktor pri prej 

omenjenih procesih (Dolegui, 2013). 

 

Glasba ima v grobem strnjeno tri pomembne vidike vpliva. Vpliva na raven naše pozornosti, 

ima sposobnost spremeniti naše afektivno stanje ter je lahko tudi distrakcija fokusu naše 

aktivnosti. Glasba lahko tako na določeno aktivnost oz. delo posameznika vpliva tako 

spodbudno kot zaviralno – odvisno od narave dela in karakteristik določene glasbe (Cantor, 

2013). Glasba lahko izboljša produktivnost pri ponavljajočih se nalogah. Dokazano je, da 

glasba z živahnejšim ritmom izboljša učinkovitost in pravilno delo, ko nam pozornost pade. 

Zanimivo je, da je največji pozitiven učinek viden, če glasba ni predvajana stalno, ampak 

periodično v intervalih, kjer je pozornost v nevarnosti upada. V opisanih situacijah glasba 

»zbudi in vzdraži« poslušalca. Študije omenjenih raziskav kot najboljšo možnost spodbude 

opisanih situacij priporočajo glasbo brez besedil (Fox in Embry, 1972, v Cantor, 2013).  

 

Določene novejše študije povečani produktivnosti delavcev avtomatiziranih aktivnosti ob 

poslušanju glasbe ne pripisujejo toliko karakteristikam glasbenega dela, ampak bolj dejavniku 

subjektivnega doživljanja (in posledične razlike v razpoloženju) določene skladbe, pesmi, 

zvrsti s strani posameznega poslušalca. Ob nam ljubši glasbi naj bi bili produktivnejši. Prav 

tako v analiziranju učinka glasbe kot ozadja poudarjajo pozitiven vpliv durovih harmonij (in 

ne molovskih ali disonančnih)  

(Ciotti, 2015).  

 

Ljudje smo v našem vsakdanjiku večkrat izpostavljeni veliki količini hrupa. Ta je  vir 

fizičnega in psihološkega stresa (Loeb, 1986, Szalma in Hancock, 2011). Hrup naj ne bi 

vplival na hitrost, ampak na manjšo točnost pri kognitivnih procesih. Pri spominu je hrup 

krivec degradacije delovnega spomina.  
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Razlog se skriva v preusmeritvi pozornosti od naloge k drugemu viru.  

Misli, nepovezane z nalogo, zmanjšajo kapaciteto za obdelavo dražljajev (Szalma in Hancock, 

2011).  

 

Iz navedenega sledi, da bi bila prav popolna tišina najboljša spremljevalka koncentriranega 

dela. Omenjeno tezo so raziskovali Hygge, Boman in Enmarker (2003).  

Izvedli so eksperiment, kjer je učenje potekalo v 3 pogojih: cestnem hrupu, nerelevantnem 

klepetu in tišini. Največ informacij je uspela priklicati skupina, ki se je učila v tišini.  

Druga raziskava Poola, Van der Voorta, Beentjesa in Koolstra (2000) je prav tako pokazala, 

da naj bi bilo izvajanje kognitivne naloge najbolj uspešno v tišini (Tišić, Robnik 2015).  

 

Zanimivo pa je, da so ob analizi t. i. odprtih pisarn (»open-office«) ugotovili, da je poslušanje 

glasbe lahko dobra alternativa izolacije pred preostalim hrupom. Večjo produktivnost 

delavcev, ki so med delom v pisarni poslušali glasbo, so pripisali predvsem eni od možnih 

vplivnih točk glasbe – pozitivnega vpliva na posameznikovo razpoloženje. Raziskave so 

pokazale, da so ob zmernem hrupu  pri delu dopuščene možnosti kreativnih manifestacij, 

vendar je meja tanka (večji hrup onemogoči zbrano procesiranje informacij in posledično 

funkcioniranje). Pri kamuflaži motečega hrupa okolice pa naj bi bila najboljša alternativa 

predvajanje vseh raznolikih šumov in zvokov, ki jih najdemo v naravi. Zanimivo dejstvo je, 

da so v raziskavah posamezniki kar v 48 % za največji distraktor pri delu označili govorjenje 

in šepetanje sodelavcev. Razlog (se po mnenju raziskovalcev) skriva preprosto v človeški 

radovednosti. Ljudje so bili (namesto na svojo aktivnost) skoncentrirani na tematiko 

sosednjega pogovora, ki jih je hkrati zanimal in motil (Ciotti, 2015). 

Zvoki v ozadju naj bi tako celo povečevali storilnost, seveda pa je potrebno upoštevati mejo. 

Idealna glasnost po raziskavah naj bi bila 70 decibelov (zvok prometne ulice, ki npr. dosega 

85 decibelov, je za zbranost in produktivno delo že moteč). Omejena mera zvočne distrakcije 

spodbuja možgane k iskanju nekonvencionalnih rešitev in abstraktnemu procesiranju 

informacij (Panna, 2016). 

 

Ob navedenih izsledkih se pojavi vprašanje, ali je torej glasba (tudi če ji pripišemo 

distrakcijski vpliv) vseeno  stimulativna. Pri tem je potrebno upoštevati več vidikov. Če se 

osredotočimo le na kvalifikacijo glasbe, pomembno vlogo odigra zvrst glasbe, volumen in 

naše poznavanje, preferiranje določenih glasbenih del. Poznavanje določenega glasbenega 

dela po nekaterih raziskavah v večji meri prispeva k povečanemu fokusu. 
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Razlog naj bi se skrival v dejstvu, da pri poznani glasbi vemo, kaj sledi in tako ne posvečamo 

pozornosti poslušanju melodije oz. besedilu. 

Najučinkovitejša izbira za osredotočeno delo in motivacijo naj bi torej bila nam ljuba glasba, 

v duru in v večji meri brez besedila. Vseeno pa moramo tudi v omenjenem primeru vzeti v 

zakup specifičnost določenih glasbenih žanrov in temu primerno dopuščati odstopanja 

pozitivnega vpliva na delo (Ciotti, 2015). 

 

 Ciotti (2015) tako opozarja, da vsesplošno razširjena (in ki jo podpira tudi znanost) izbira 

baročne klasične glasbe ni nujno v celoti prava. Primer so dramatične tonalitete, ritem 

Bachovih fug in toccat, ki so (v primerjavi z drugimi klasičnimi deli bolj harmonične narave) 

lahko zaradi svoje kompleksnosti same sebi zadosten objekt pozornosti poslušalca. Pri 

miselno zahtevnejšem delu je ob predvajanju omenjenih glasbenih del težje ohranjati fokus. 

Elektronska glasba za razliko od klasične nima tolikšne variabilnosti ter dinamike akordov in 

tonalitet. Prav zaradi ponavljajočega se ritma, repeticij in omejene selekcije melodij ji Ciotti 

(2015) pripisuje stimulativen učinek na fokusiranje pri poslušalcu. Zanimiva je tudi industrija 

glasbenih ustvarjalcev video-iger. Ustvarjalci iger se zavedajo dejstva, da mora glasba 

podpreti določeno dogajanje in dodatno obogatiti igralčevo izkušnjo (ter biti igralcu oz. 

poslušalcu všečna), hkrati pa ga ne sme dekoncentrirati (drugače bi ga ovirala pri fokusu 

igranja). Izbira je tako odvisna od posameznika.  

 

Ciotti (2015) predvsem poudarja atmosferično vlogo delovnega okolja in vpliv glasbe nanj. 

Kakršno vzdušje je ustvarjeno, takšna bosta tudi ritem in potek dela. Za posameznike, ki ne 

preferirajo popolne tišine, glasba pa jih moti, je npr. kompromis raba t. i. »white noise«-

ponavljajočih se komaj zaznavnih zvočnih sekvenc nizkih tonalitet in ponavljajočega se ritma. 

 

Nasprotno Ciottiju Perham (2010) v svojem eksperimentu izpostavljanja posameznikov trem 

pogojem; preferirani, nepreferirani glasbi in tišini, dokazal da je doseženo memoriranje boljše 

v skupini, ki je ustvarjala v tišini. Razlike med glasbeno predlogo 1. in 2. ni bilo zaznati, kljub 

temu pa so posamezniki odgovorili da so se po njihovem mnenju slabše odrezali ob njim 

neljubi glasbi.   

Perham tako predlaga (če sploh) poslušanje glasbe pred kognitivno aktivnostjo. Na ta način 

namreč dosežemo predhodno »zbujenost in dvig razpoloženja«.  

Po njegovem mnenju vsakršna v očeh posameznika pozitivna dejavnost pred določeno težjo 

kognitivno nalogo stimulativno vpliva na nadaljnje rezultate. Perham spodbija tudi Mozartov 
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efekt (otroci so po poslušanju Mozarta pokazali boljše rezultate pri prostorsko – rotacijskih 

spretnostih) in ga razlaga z prej omenjenim vplivom vsakršne stimulativne dejavnosti pred 

težjo kognitivno nalogo (Cutler, 2013). Po teži distrakcije naj bi bila na prvem mestu živahna 

glasba, sledi ji pomirjujoča, najmanj moteča je torej tišina. Pop glasbo sta Furnham in Bradley 

(1997) označila za največjega distraktorja (Dolegui, 2013). 

 

Popularna glasba običajno povzroča motnje in dekoncentrira kompleksne dejavnosti in bralno 

razumevanje. Razlog se skriva v prenasičenosti informacij (glasba, besedilo, dodatni ritmični 

efekti …). Omenjene distrakcije so raziskovali v svojih študijah Anderson in Fuller (2010), 

Johansson idr. (2011), Avila idr. (2011) (Cantor, 2013). Pri primerjavah učinka glasbe 

(predvajane v ozadju) pri branju dijakov so opazne velike razlike med ritmično in melodično 

harmoničnimi glasbenimi deli ter disonantnimi, dinamičnimi ter ritmično spremenljivimi deli. 

Zbranost in kvaliteta branja je bila (logično) višja pri prvi izbiri glasbe (Američani jo 

pojmujejo kot »low information load music«), torej glasbi z manjšo nasičenostjo informacij 

(Kiger, 1989, v Cantor, 2013). Zanimiva je sorodna študija, ki je preučevala učinek Koanove 

glasbe (znane po svojih harmoničnih tonalitetah, mnogokrat uporabljenih za meditacijo). 

Študentje so dosegali mnogo boljše rezultate s Koanovo glasbo kot pa npr. v tišini 

(Cockerton, 1997, v Cantor, 2013). V obeh študijah element glasbe tako ni bil moteč pri 

procesiranju informacij kognitivne dejavnosti, ampak je s svojo zmožnostjo zreduciranja 

stresa in prispevanju sprostitvenega elementa k produktivnosti kvečjemu pripomogel (Cantor, 

2013). 

 

Če se od analiz vpliva glasbenih zvrsti obrnemo še k drugemu spremljevalnemu in vplivnemu 

elementu glasbe- volumnu, nismo priča tolikšnemu številu raziskav. Kljub temu vsekakor 

njegove pomembnosti ne gre zanemariti. Primer so študije Univerze  Ben - Gurion v  Negevu, 

ki kažejo da je volumen in zvrst glasbe ob vožnji velik dejavnik distrakcije. Ob preferirani 

glasbi in povečanem volumnu so bili vozniki najmanj sposobni ohranjati koncentracijo pri 

vožnji (98% voznikov je vozilo slabše in kršilo vsaj eno pravilo vožnje, tretjina voznikov pa 

je potrebovala verbalno opozorilo oz. krmilni poseg, da ni prišlo do trčenja).  

 

Študije Metropolske Univerze v Londonu so pokazale, da je najboljša izbira glasbe ob vožnji 

glasba, ki se najbolj približa bitju srca v umirjenem stanju (60-85 udarcev na minuto). Hip-

hop, hard rock, heavy metal in zvrsti »agresivnejšega« ritmičnega tipa so pri voznikih 

povečale hitrost vožnje in dekoncentracijo (Masters, 2013). 
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Poleg dejavnika volumna je pri raziskovanju vpliva glasbe na kognitivne naloge zanimiv tudi 

dejavnik starosti udeležencev. S. Reaves (2015) je v svoji študiji preučevala skupine od 18-30 

let ter od 60-75 let. Kontrolna skupina je nalogo memorizacije izvrševala v tišini, 

eksperimentalne pa  ob jazzu, bluesu, klasični in elektronski glasbi (brez besedil). Udeleženci 

(eksperimentalnih skupin) so morali po eksperimentu podati mnenje, ali bi glasbo označili kot 

dekoncentracijski element pri njihovem reševanju naloge. Udeleženci so v večini (ne glede na 

starost) označili glasbo kot distraktor. Pri tem so bili po rezultatih starejši dejansko bolj 

dekoncentrirani kot mlajši. Hipotetični razlogi za omenjene rezultate so način življenja mlajše 

generacije (generacije pametnih telefonov in tehnoloških naprav z vsemi spremljajočimi 

hrupnimi distraktorji), ki je morda iz vsakdana bolj utrjena ignorirati nerelevantne zvoke 

okolice oz. hkrati opravljati več nalog. Za razliko od mlajših starejši tako težje zanemarijo 

nerelevantne zvočne dražljaje okolice (Singal, 2015).  

 

Poleg starosti je bila zanimiva tudi primerjava dojemanja zvokov in glasbe med 

ekstrovertiranimi in introvertiranimi posamezniki. Teze, da so ekstrovertirani posamezniki (v 

primerjavi z introvertiranimi) bolj »imuni« na distrakcijo hrupa ali glasbe ob reševanju 

kognitivnih nalog, so bile potrjene. Pri obeh skupinah so bili rezultati boljši v tišini kot ob 

glasbi ali hrupu (Furnham, Strbac, 2002).  

 

Polemike o glasbi kot stimulantu ali distraktorju se  nadaljujejo. Določene raziskave govorijo 

v prid uporabe glasbe in njenih lastnosti pri kognitivnih procesih, druge do določene meje 

priznavajo njene pozitivne vidike, nekatere pa jo označijo za distraktivni element oz. njenim 

pozitivnim vplivom med aktivnostmi ne pripisujejo velikega pomena in teže. Seveda pa je tu 

potrebno upoštevati tudi subjektivno dojemanje in posameznikovo preferiranje pogojev dela. 

Omenjeno dejstvo nam dokončne ugotovitve še dodatni oteži in pušča polja raziskovanja 

vpliva glasbe odprta. 
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1.15 Vpliv glasbe na ustvarjalni proces gestualnega akta 
 

Pri ustvarjalnem procesu gestualnega akta so prisotni vsi čuti. Osrednjo vlogo pri gestualnem 

slikanju pa odigrata vid in tip. Gestualni akt črpa iz nezavednega in v svoji (večinoma) 

eruptivni, impulzivni naravi eksistira v določenem ustvarjalnem vakuumu. Povezava med 

glasbo in izražanjem je pri otroku instinktivna in zelo močna (Campbell, 2000, str. 160). 

Glasba z zapleteno kombinacijo ritma, višine in vzorca odslikava tisto vrsto 

večdimenzionalne živčne dejavnosti, ki vodi v ustvarjalno mišljenje. Coulter je dejal: 

»Glasba vsebuje temeljno integriteto, odkritosrčnost, resnico ali lepoto  

in tisti, ki jo posluša, ve, da je to res.« (Campbell, 2002, str. 167) 

 

Tako otroci kot adolescenti so v svojem obdobju zelo dovzetni za vpliv in moč glasbe.  

O vplivu glasbe na doseganje t. i. alfa-stanje možganskih valov in aktivacijo dolgotrajnega 

spomina je napisano mnogo raziskav. Zanimiva so npr. dognanja Lozanova, ki je razvil pojem 

sugestopedije. Sugestopedija zagovarja vključevanje glasbe, umetnosti, igranje vlog in igre v 

učni načrt. Velik poudarek daje kakovosti učnega okolja, pedagogu pa nalaga dolžnost 

ustvariti čustveno varno in bogato okolje, ki motivira učence in poveča njihove sposobnosti za 

učenje. Njegov poglavitni fokus je povezati v sinhrono delovanje tako levo kot desno 

hemisfero in posledično izkoriščanje t. i. »reserve capacities of the minds« (rezervne 

kapacitete kognitivnega sistema) (The Learning Doorway, 2009). Lozanov je izvedel 

eksperiment, pri katerem je v enem dnevu skupino 15 prostovoljcev naučil 1000 novih 

francoskih besed. Želel je testirati meje dolgoročnega spomina in vpliv metod  

sugestopedije nanj. Študenti so sledili predavanju ob spremljavi baročne glasbe s 50 do 70 

BMP oz. udarcev na minuto (BPM-Beats per minute) (Gao, Ren, Chag, Liu, Aickelin, 2013).  

Po enem letu je testiral isti vzorec in ugotovil, da se jim dolgoročni spomin ni tako okrnil, kot 

bi bilo normalno pričakovati. Poznavanje besed pri študentih, ki po eksperimentu eno leto 

niso uporabljali francoščine, je bilo nad 50 %  pravilno (Optimalearnig, 2001).  

 

Razlog uspešnosti sugestopedije naj bi se skrival v tem, da upošteva naravni potek oz. vnos 

informacij v možgane. Te prihajajo v nezavedno in zavedno simultano (nezavedno Lozan 

pojmuje kot kognitivno aktivnost pod ravnjo popolnega zavedanja, ne Freudove opredelitve 

nezavednega). Pri učenju francoščine so besede stimulirale zavedni del, ritem, intonacija in 

melodičnost pa nezavednega.  
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Končni cilj je aktivacija celotnih možganov (ne le leve ali desne hemisfere), limbičnega 

sistema in retikularne formacije. Najučinkovitejši način združiti in spodbuditi emocije ter 

zavedne in nezavedne dražljaje je po Lozanovu vključitev umetniških področij v učne načrte. 

V 70-ih letih 20. stoletja je Lozanov testiral svojo teorijo na vzorcu osnovnošolcev v 

bolgarskih šolah in vključeval glasbo, teater in literaturo kot ključni del poučevanja. Leta 

1978 je UNESCOVA terenska komisija preverila rezultate testirancev in potrdila, da so 

učenci v vsakem razredu v štirih mesecih dosegli standarde učnega načrta, načrtovanega za 

dve leti. Prvi razredi so se naučili brati v nekaj tednih, 3. razredi so reševali matematične 

probleme srednje ravni algebre (Optimalearnig, 2001). 

 

»Celoten poučevalni proces je nenehen tok sporočil kognitivnega in umetniškega karakterja. 

Zgodba se nadaljuje v pesem, pesem v igro in ta spet v zgodbo. Ker je vse logično, se učinki in 

vplivi seštevajo in tvorijo končen efekt. Umetnost in učenje sta tako vseprisotna.«   

komentira Lozanov učenec Ivan Barzakov (Optimalearnig, 2001). 

 

Barzakov je utemeljil nadgradnjo Lozanove sugestopedije, t. i. optimalnega učenja. Pri 

optimalnem učenju poudari tudi vlogo glasbe. Zanimiva je tehnika »concert reading«, ki naj 

bi pomagala pri treningu fokusiranja. Izvaja se tako, da glas posameznika (ponavljajoč 

določeno snov) sledi instrumentalni podlagi. Skladbe pozno baročnih avtorjev (Vivaldi, Bach, 

Marcello, Telemann …) so zelo primerne za utrjevanje snovi z iskanjem ključnih pojmov, 

besed ipd. Baročna glasba naj bi blagodejno, a hkrati stimulativno vplivala na um, ki je tako v 

celoti dovzeten za sprejem vseh novih informacij (Optimalearnig, 2001). 

 

Obstajajo mnoge raziskave, ki raziskujejo različne cikle, v okviru katerih delujejo naši 

možgani. Možganske valove glede na pogostost pojavljanja delimo na štiri tipe: beta, alfa, 

theta in delta, ki vsak zase predstavlja določeno mentalno stanje.  

Pogostost beta-stanja je 13 do 25 CPS (ciklov na sekundo-Cycles per second), alfa-stanja 8 do 

12, theta-stanja 4 do 7, delta-stanja 0,5 do 3. Pri popolni budnosti, zavedanju, pripravljenosti 

reagirati ter ob govorjenju in reševanju kompleksnih problemov so naši možgani v beta-

stanju. Njegove karakteristike so logično razmišljanje, analiza in aktivnost. Možganski valovi 

beta-stanja so valovi zavedne ravni in zato omenjeno stanje ni najprimernejše za stimuliranje 

našega dolgotrajnega spomina.  

 



Rebeka Jerman (2016). Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe 

 

67 

 

Za razliko nam alfa-stanje omogoča doseči našo nezavedno raven, v katerem bo večina 

informacij, ki se jih naučimo, »shranjena«. Alfa-stanje je stanje sproščenega zavedanja, 

stimulacije navdiha, hitre asimilacije informacij in dejstev ter povečanega spomina. 

Karakteristika theta-stanja je nadgradnja alfe. Sproščenost in meditativnost alfa-stanja, se 

poglobi na mejo med budnostjo in spanjem. Delta-stanje je stanje globokega spanca (Dryden 

in Vos, 2001 v Gao idr., 2013). Če torej strnemo, je alfa-stanje najbolj optimalno za učenje in 

memoriranje (Gao, Ren, Chag, Liu, Aickelin, 2013).  

 

Baročna glasba stimulira možgane k proizvajanju alfa-valov in alfa-stanja, informacije, 

pridobljene ob glasbi pa imajo večjo možnost »kodiranja« v naš dolgoročni spomin. Iz 

omenjenega razloga določene tehnike učenja vključujejo glasbo v proces učenja (Gao, Ren, 

Chag, Liu, Aickelin, 2013). Podoben pozitiven učinek glasbe na učenje in memorizacijo je 

poznan tudi pod imenom Mozartov efekt (Rauscher, Shaw, Ky,1993, v Gao idr., 2013). 

 

Medsebojna interakcija različnih vej umetnosti je bila in je predmet zanimanja mnogih 

raziskovalcev in strok. V teoretičnem delu naloge smo z raziskavami, študijami in preizkusi 

priznanih raziskovalcev razčlenili glasbo in njene vplive na posameznika od nevrološko –

fiziološkega do psihološkega vidika. 

 

Glasba in gestualni akt vsak zase predstavljata kompleksen predmet raziskovanja, zanimivo 

pa je njuno sodelovanje, skupne karakteristike in medsebojen vpliv. Že Kandinsky, velik 

raziskovalec odnosa glasba-likovna umetnost, je v določenih točkah glasbe in  slikarstva 

(očiščenega nazornosti, a bogatega v abstraktnosti ter ekspresivnem prvinskem izrazu) videl 

možnosti produktivnega skupnega sovplivanja in manifestacije. Ritem, tonalitete glasbe imajo 

neverjeten vpliv na človeško kognicijo in delovanje. Gestualno slikarstvo, ki eksistira v 

ustvarjalnem procesu gestualnega akta, je prepleteno s prvinsko ekspresijo ter simpatizira z 

izrazom nezavednih vsebin. Po omenjenih karakteristikah med slikarskimi načini ustvarjanja 

vsekakor izstopa.  

 

V omenjenem neposrednem delovanju (tako z vidika ustvarjalca kot gledalca) na 

posameznika je glasbi enakovreden in kompatibilen pol. Delovanje glasbe na ustvarjalni 

proces in likovno ustvarjanje smo po teoretičnem študiju preizkusili in analizirali v 

empiričnem delu magistrskega dela. Z gotovostjo lahko trdimo, da omenjena sinteza postavlja 

nove izzive tako likovnim ustvarjalcem kot pedagogom.  
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2 PROBLEM RAZISKAVE 

 

Raziskovalni problem je bil ugotoviti, ali glasba vpliva na ustvarjalni proces gestualnega akta 

in likovna dela dijakov. 

 

 

2.1 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilja raziskave magistrskega dela so bili: 

- potrditi, da glasba vpliva na ustvarjalni proces gestualnega akta, 

- potrditi, da glasba v ustvarjalnem procesu gestualnega akta vpliva na likovna dela 

dijakov. 

 

 

2.2 HIPOTEZE 

 

Postavili smo naslednje hipoteze: 

- Hipoteza 1: Glasba kot okoljski dejavnik vpliva na hitrost ustvarjalnega procesa. 

- Hipoteza 2: Glasba vpliva na fleksibilnost ustvarjalnega procesa. 

- Hipoteza 3: Glasba vpliva na realizacijo naslednjih kriterijev kvalitete likovne naloge 

iz gestualnega slikarstva: upoštevanje karakteristik gestualnega akta pri slikanju 

(uporaba tehnike »dripping« ipd.), zapolnitev celotnega formata (»all over« način 

slikanja), uporaba komplementarnih kontrastov, eksperimentiranje z barvnimi plastmi 

in uporaba različnih materialov. 

 

3 METODE DELA 

Splošna metoda raziskovanja je bila deskriptivna in kavzalno kvazieksperimentalna. Temeljna 

raziskovalna metoda je bila opazovanje, raziskovalna tehnika je bila ocenjevanje, za merski 

inštrument pa smo uporabili avtorsko ocenjevalno lestvico. Pristop raziskovanja je bil 

kvantitativen. 
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3.1 OPIS VZORCA 

 

Vzorec je bil priložnostni, sestavljen iz 58 dijakinj in dijakov 1. letnika strokovnega 

srednješolskega programa v Ljubljani, starih 16 let.  

 

Razdeljeni so bili v dve skupini: 

 eksperimentalno in  

 kontrolno. 

 

V eksperimentalni skupini je bilo 28 dijakinj in dijakov, v kontrolni skupini pa 30 dijakinj in 

dijakov. Skupini sta bili izenačeni po spolu in po številu realiziranih ur predmeta Likovne 

umetnosti. 

 

3.2 MERSKI INSTRUMENTI 

 

Čas realizacije posameznega likovnega izdelka smo merili s štoparico. Kvaliteto likovnih 

izdelkov smo ocenjevali z ocenjevalno lestvico, ki smo jo izdelali sami in jo preizkusili v 

pilotski raziskavi. Objektivnost ocenjevalne lestvice so zagotavljala jasna navodila uporabe in 

vrednotenja likovnih izdelkov, občutljivost pa šeststopenjska ocenjevalna lestvica. 

Zanesljivost smo ocenili po metodi interne konsistentnosti. Cronbach α je 0,873, kar 

predstavlja zelo visoko stopnjo zanesljivosti. Vsebinsko veljavnost so ocenili trije eksperti s 

področja likovne pedagogike.  

 

3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke smo pridobili v septembru 2015 v okviru realizacije učnih ur predmeta Likovne 

umetnosti v 1. letniku srednje šole v Ljubljani, s teoretičnim in praktičnim delom 

(predavanjem raziskovalke in praktičnim ustvarjalnim delom dijakov) v okviru 2 šolskih ur za 

vsako skupino. Eksperimentalni in kontrolni skupini dijakov je bila na začetku podana enaka 

teoretična razlaga z namenom, da sta skupini izenačeni glede poznavanja tematike raziskave.  

Obe skupini sta imeli na voljo enake likovne materiale (akrilne in emajl barve, lepilo, tekstil, 

pesek, ipd.).  
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Eksperimentalna skupina je ustvarjala ob spremljavi različnih skladb baročnih skladateljev 

(Bach, Vivaldi, Telmann). Kontrolna skupina pa je ustvarjala na ustaljen način, brez 

spremljave glasbe. 

 

3.4 SPREMENLJIVKE 

 

3.4.1 Neodvisna spremenljivka 

 klasična baročna glasba. 

 

3.4.2 Odvisne spremenljivke 

 čas realizacije posameznega likovnega izdelka; 

 število realiziranih likovnih izdelkov; 

 upoštevanje karakteristik gestualnega akta pri slikanju (uporaba tehnike »dripping« 

ipd.); 

 zapolnitev celotnega formata (»all over« način slikanja); 

 uporaba komplementarnih kontrastov; 

 eksperimentiranje z barvnimi plastmi; 

 uporaba različnih materialov. 

 

 

3.5 STATISTIČNA ANALIZA 

 

Podatke smo statistično analizirali z računalniškim programom IBM SPSS Statistics. 

Za odvisne spremenljivke smo izračunali aritmetične sredine in standardne deviacije ter 

koeficiente asimetrije in sploščenosti. Raziskovalne hipoteze smo potrjevali s t–testom za 

neodvisne vzorce. Homogenost varianc smo preverili z Levenejevim testom. Stopnja tveganja 

pri statističnem sklepanju je bila 0,050. Rezultate smo predstavili v tabelah in grafih (Sagadin, 

2003; Coolican, 2009; Pallant, 2013).  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

Hipoteza 1: Glasba kot okoljski dejavnik vpliva na hitrost ustvarjalnega procesa. 

 

Tabela 1: Aritmetične sredine (M) in standardne deviacije (SD) za čas prvih treh izdelkov 

                 glede na skupino 

 ČAS IZDELAVE IZDELKA SKUPINA N M SD 

ČAS IZDELAVE IZDELEK 1 kontrolna 30 7,03 2,61 

eksperimentalna 28 7,50 1,37 

ČAS IZDELAVE IZDELEK 2 kontrolna 30 8,97 2,95 

eksperimentalna 28 8,36 2,00 

ČAS IZDELAVE IZDELEK 3 kontrolna 7 6,43 1,13 

eksperimentalna 28 9,82 2,74 

 

 
 

 Graf 1: Aritmetične sredine za čas prvih treh izdelkov glede na skupino 
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Tabela 2: Test razlik med aritmetičnimi sredinami za čas prvih treh izdelkov 

                      glede na skupino 

 ČAS IZDELAVE IZDELKA t df p 

ČAS IZDELAVE IZDELEK 1 -0,861 44,604 0,394 

ČAS IZDELAVE IZDELEK 2 0,925 51,267 0,359 

ČAS IZDELAVE IZDELEK 3 -5,052 24,597 0,000 

 

Statistično pomembna razlika v času izdelave se je pokazala pri izdelku 3. Eksperimentalna 

skupina ima signifikantno daljši čas likovnega izražanja. Prvi in drugi izdelek bi lahko 

označili kot poskus dijakinj in dijakov, da realizirajo vse podane kriterije kvalitet likovne 

naloge in spoznajo tehniko ter njene karakteristike, hkrati pa usvajajo tudi obvladovanje 

likovnega formata. 

Na osnovi opazovanja in kasnejših rezultatov vidimo, da so omenjene točke bolje realizirali 

pri tretjem izdelku, ki je bil, kot se je izkazalo pri ocenjevanju kakovosti, tudi najbolj 

kvaliteten. Pri eksperimentalni skupini se je zaradi večjega upoštevanja podanih kriterijev čas 

ustvarjanja podaljšal. Hitrost sama po sebi sicer ni apriorni znak in predpogoj kvalitete 

likovnega dela (čeprav pri gestualnem aktu zaradi same narave dela in slikarske tehnike 

likovni izdelki nastajajo hitro, impulzivna ekspresija pa je običajno prisoten element) kar se je 

izkazalo ravno pri kvaliteti izdelkov 3 eksperimentalne skupine. Bolj kot o vplivu glasbe  bi 

lahko v tem primeru govorili o opaznem vplivu postopnega spoznavanja in usvajanje tehnike 

ter prednosti izkušenj, ki posledično pripomorejo h kvaliteti  končnega likovnega izdelka. 

Hipotezo 1 smo delno potrdili. 

 

 

Hipoteza 2: Glasba vpliva na fleksibilnost ustvarjalnega procesa. 

 

Tabela 3: Aritmetične sredine (M) in standardne deviacije (SD) za število izdelkov 

                   glede na skupino 

 SKUPINA N M SD 

ŠTEVILO IZDELKOV kontrolna 30 2,23 0,43 

eksperimentalna 28 3,57 0,69 
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Graf 2: Aritmetične sredine za število izdelkov glede na skupino 

 

 

Tabela 4: Test razlik med aritmetičnimi sredinami za število izdelkov 

                glede na skupino 

 t df P 

ŠTEVILO IZDELKOV -8,790 44,667 0,000 

 

V številu izdelkov med kontrolno in eksperimentalno skupino obstaja statistično pomembna 

razlika. Eksperimentalna skupina je ustvarila pomembno večje število izdelkov. Omenjen 

rezultat potrjuje pozitiven vpliv predvajanja klasične glasbe (baročnih skladateljev) na 

zmožnost fokusiranja in realizacijo zastavljene likovne naloge. Kot navaja Čehovin Verč 

(1992) je glasba emocionalno-intelektualna aktivnost. Pri glasbi je opazen in dokazan velik 

vpliv že na odrasle posameznike, pri dijakih pa je (izhajajoč iz dejstva da je receptivnost 

možganov največja v otroštvu in mladosti) le ta še potenciran. Tudi  James, Revesz (Čehovin 

Verč, 1992) in Campbell (2002)  poudarjajo glasbeni vpliv na naše afektivno področje. 

Seveda pri tem ne smemo pozabiti, da je omenjen vpliv (če govorimo o vplivih reševanja 

kognitivnih problemov in ustvarjanja) lahko pozitiven ali negativen. Rezultati naše raziskave 
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glede vpliva baročnih del velikih glasbenih klasikov kažejo na pozitivno smer vpliva baročne 

glasbe na ustvarjalno delo. 

 

 Omenjeno so raziskovali in dokazovali Lozanov (The Learning Doorway, 2009), Barzakov 

(Optimalearning, 2001) idr. Klasična glasba  predstavlja sintezo bogastva harmonij, tonskih 

vrednosti in glasbene dinamike ter splošno velja za vrhunec kvalitete na glasbenem področju. 

Kot navajajo Gao idr., (2013) dela baročnih klasikov stimulirajo alfa-stanje možganskega 

valovanja. Omenjeno stanje velja za najbolj stimulativno pri reševanju kognitivnih ter 

kreativnih problemov. Fleksibilnost in fluidnost med ustvarjalnim procesom je pod vplivom 

glasbe potencirana, posledično smo priče večji kvantiteti ter (še pomembnejše) kvaliteti 

likovnih izdelkov eksperimentalne skupine.  

Hipotezo 2 smo potrdili. 

 

 

Hipoteza 3: Glasba vpliva na realizacijo naslednjih kriterijev kvalitete likovne naloge iz 

gestualnega slikarstva: upoštevanje karakteristik gestualnega akta pri slikanju (uporaba 

tehnike »dripping« ipd.), zapolnitev celotnega formata (»all over« način slikanja), uporaba 

komplementarnih kontrastov, eksperimentiranje z barvnimi plastmi in uporaba različnih 

materialov. 

 

Tabela 5: Aritmetične sredine (M) in standardne deviacije (SD) za kriterije kvalitete likovne  

                naloge iz gestualnega slikarstva glede na skupino 

 

 KRITERIJI KVALITETE LIKOVNE NALOGE SKUPINA N M SD 

upoštevanje karakteristik gestualnega akta - A, 1. izdelek kontrolna 30 3,47 0,63 

eksperimentalna 28 4,32 0,91 

vključitev komplementarnih parov kontrastov - B, 1. izdelek kontrolna 30 3,20 1,03 

eksperimentalna 28 3,11 0,96 

zapolnitev celotnega formata - C, 1. izdelek kontrolna 30 3,63 0,89 

eksperimentalna 28 4,32 0,72 

eksperimentiranje z barvnimi plastmi - D, 1. izdelek kontrolna 30 3,50 1,01 

eksperimentalna 28 3,96 0,84 

uporaba različnih materialov - E, 1. izdelek kontrolna 30 1,80 1,10 

eksperimentalna 28 1,46 1,056 
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upoštevanje karakteristik gestualnega akta - A, 2. izdelek kontrolna 28 3,86 0,65 

eksperimentalna 28 4,46 0,58 

vključitev komplementarnih parov kontrastov - B, 2. izdelek kontrolna 28 3,46 0,84 

eksperimentalna 28 3,14 0,85 

zapolnitev celotnega formata - C, 2. izdelek kontrolna 28 3,79 1,03 

eksperimentalna 28 4,32 0,67 

eksperimentiranje z barvnimi plastmi - D, 2. izdelek kontrolna 28 3,61 0,83 

eksperimentalna 28 4,07 0,54 

uporaba različnih materialov - E, 2. izdelek kontrolna 28 1,86 1,11 

eksperimentalna 28 1,43 1,10 

upoštevanje karakteristik gestualnega akta - A, 3. izdelek kontrolna 12 3,75 0,62 

eksperimentalna 27 4,48 0,85 

vključitev komplementarnih parov kontrastov - B, 3. izdelek kontrolna 12 2,42 1,17 

eksperimentalna 27 3,44 1,76 

zapolnitev celotnega formata - C, 3. izdelek kontrolna 12 3,83 0,58 

eksperimentalna 27 4,48 0,58 

eksperimentiranje z barvnimi plastmi - D, 3. izdelek kontrolna 12 3,17 1,64 

eksperimentalna 27 4,15 0,82 

uporaba različnih materialov - E, 3. izdelek kontrolna 12 2,50 1,38 

eksperimentalna 27 1,22 0,80 

 

 

 

Graf 3: Aritmetične sredine za kriterije kvalitete likovne naloge iz gestualnega 

slikarstva  za izdelek 1 glede na skupino 
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Graf 4: Aritmetične sredine za kriterije kvalitete likovne naloge iz gestualnega slikarstva 

            za izdelek 2 glede na skupino 

 

 

 

 

 
 
 Graf 5: Aritmetične sredine za kriterije kvalitete likovne naloge iz gestualnega slikarstva 

            za izdelek 3 glede na skupino 
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Tabela 6: Test razlik med aritmetičnimi sredinami za kriterije kvalitete likovne naloge iz 

                gestualnega slikarstva glede na skupino 

 

 KRITERIJI KVALITETE LIKOVNE NALOGE t df p 

upoštevanje karakteristik gestualnega akta - A, 1. izdelek -4,201 56 0,000 

vključitev komplementarnih parov kontrastov - B, 1. izdelek 0,355 56 0,362 

zapolnitev celotnega formata - C, 1. izdelek -3,218 56 0,001 

eksperimentiranje z barvnimi plastmi - D, 1. izdelek -1,912 55,283 0,031 

uporaba različnih materialov - E, 1. izdelek 1,197 56 0,118 

upoštevanje karakteristik gestualnega akta - A, 2. izdelek -3,697 54 0,001 

vključitev komplementarnih parov kontrastov - B, 2. izdelek 1,426 54 0,080 

zapolnitev celotnega formata - C, 2. izdelek -2,305 54 0,013 

eksperimentiranje z barvnimi plastmi - D, 2. izdelek -2,478 46,300 0,009 

uporaba različnih materialov - E, 2. izdelek 1,447 54 0,077 

upoštevanje karakteristik gestualnega akta - A, 3. izdelek -2,675 37 0,006 

vključitev komplementarnih parov kontrastov - B, 3. izdelek -1,843 37 0,037 

zapolnitev celotnega formata - C, 3. izdelek -3,226 37 0,002 

eksperimentiranje z barvnimi plastmi - D, 3. izdelek -1,965 13,492 0,035 

uporaba različnih materialov - E, 3. izdelek 2,988 14,393 0,005 

 

Statistično pomembne razlike v prid eksperimentalne skupine so se pokazale pri prvih treh 

izdelkih pri naslednjih kriterijih kvalitete likovne naloge:  

 upoštevanje karakteristik gestualnega akta (kriterij A),  

 zapolnitev celotnega formata (kriterij C) in  

 eksperimentiranje z barvnimi plastmi (kriterij D).  

 

Pri izdelku 3 pa je statistično pomembna razlika pri kriteriju uporaba različnih materialov 

(kriterij E) v prid kontrolne skupine. Pri ocenjevanju likovnih izdelkov je bilo razvidno da 

je bila eksperimentalna skupina pri razumevanju in realizaciji kriterijev bolj dosledna kot 

kontrolna. Na podlagi opazovanja procesa nastajanja ter ocenjevanja likovnih izdelkov in 

rezultatov lahko zatrdimo, da je bila eksperimentalna skupina (poleg doslednosti 

upoštevanja podanih točk kriterijev pri realizaciji likovnih izdelkov) tudi po kvaliteti 

uspešnejša od kontrolne skupine. 
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Statistično pomembne razlike se tako v prid eksperimentalni skupini pojavijo v treh od petih 

kriterijev. Potrditev hipoteze 3 se povezuje s potrditvijo hipoteze 2. 

 

Hipoteza 2 je potrdila (pozitiven) vpliv baročne klasične glasbe na fleksibilnost ustvarjalnega 

procesa (ta se je pokazala v večjem številu likovnih izdelkov pri eksperimentalni skupini), 

potrjena hipoteza 3 pa je njena razširitev. Poleg večje kvantitete likovnih izdelkov 

eksperimentalne skupine potrjuje tudi njihovo večjo kvaliteto. 

Za kriterij vključitev komplementarnih parov kontrastov (kriterij B) ni statistično pomembnih 

razlik. Izjema je izdelek 3, kjer je razlika pri kriteriju vključitev komplementarnih parov 

kontrastov (kriterij B) statistično pomembna v prid eksperimentalne skupine. Omenjeno 

dejstvo lahko povežemo z rezultati hipoteze 1. Izdelek 3 je nastajal dlje časa, dijaki in 

dijakinje so upoštevali vse dane kriterije likovne naloge, hkrati pa so bili po dveh predhodnih 

izdelkih tudi že bolj utečeni pri svojem ustvarjalnem procesu dela. Dijakinje in dijaki so 

razumeli in realizirali uporabo komplementarnih kontrastov v svojih likovnih izdelkih v vseh 

treh primerih, vseeno pa zaradi omenjenih karakteristik procesa in dela izdelek 3 po kvaliteti 

izstopa pri obeh skupinah.  

Hipoteza 3 se potrdi. 
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4.2 ZASNOVA UČNE PRIPRAVE 

 

Datum:  

14.9.2015, 16.9.2015 

Šolsko leto: 2015/16 

Šola:  Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

Avtor:  Rebeka Jerman 

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega področja: 

4 šolske ure (po 45min) 

Letnik: 1.E, 1.K 

Oblikovalno področje: slikarstvo 

Likovna naloga: gestualno slikanje z uporabo komplementarnih kontrastov 

Likovna tehnika: mešana  

Likovni materiali in 

pripomočki: 

karton 80 x 100, akril, emajl, čopiči, palčke, lončki za barvo in 

vodo, lepilo za les, pesek, zdrob, sladkor, sol 

Likovni motiv: kaos 

Učne metode: razlaga, demonstracija, pogovor 

Oblike dela: frontalna in individualna  

Učni mediji in 

pripomočki: 

drsnice 

Medpredmetne povezave: psihologija, glasbena vzgoja, fotografija, umetnostna 

zgodovina, zgodovina 

Učni pripomočki: LCD-projektor, računalnik, programska prezentacija fotografij 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Literatura: 

 

Butina, M. (2000).  Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

 

Butina, M. (1997). Prvine likovne prakse. Ljubljana: Debora. 

 

Lynton, N. (1994). Zgodba moderne umetnosti. Pregled likovne umetnosti 

20.stoletja. Ljublana: Cankarjeva založba. 

 

Lucie-Smith, E. (1978). Umjetnost danas: od apstraktnog ekspresionizma do 

hiperrealizma. Zagreb: Mladost. 

 

Šušteršič, N., Butina, M., De Gleria, B., Skubin, I., Zornik K. (2004). 

Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v vzgojnoizobraževalnem 

programu umetniška gimnazija- likovna smer. Ljubljana: Debora. 

 

Tomšič - Čerkez B., Komelj  M. (2010). Likovni pogledi: učbenik za likovno 

snovanje v 1. letniku gimnazije. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Cilji/Dijaki:   Dijaki:  
- spoznajo in prepoznajo umetnostne stvaritve nacionalne in  mednarodne 

likovne kulturne dediščine ter jih analizirajo, primerjajo in o njih diskutirajo, 

 

-razumejo pojem gestualno slikarstvo in v okviru  tega akcijsko slikarstvo, 

 

-razvijajo spoštljiv ter pozitiven odnos do umetniških del abstraktnega 

ekspresionizma ter informela, 

 

-ponovijo pojem kontrast, 

 

 -opredelijo pojem komplementaren kontrast, 
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-spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi, 

 

- naslikajo abstraktno delo z uporabo komplementarnih kontrastov in 

eksperimentiranja z različnimi materiali v akcijskem načinu slikanja, 

 

-razvijajo izrazne možnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo 

individualni likovni izraz, 

 

-razvijajo občutljivost za barvne kontraste ter zmožnost prelivanja barv, 

 

-razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja lastnih del. 

 

Učitelj Dijaki Učne metode, sredstva, pripomočki 

Uvodni del 

Dijake pozdravim in se predstavim. 

Zahvalim se za njihovo 

pripravljenost za sodelovanje pri 

mojem magistrskem delu.  

Razložim jim, da bo pri uri pogovor 

tekel o gestualnem slikarstvu, sledil 

pa mu bo praktični del ustvarjanja. 

Nagovorim jih, naj si na diapozitivu 

ogledajo slikovna primera 

umetniških del:- 

- primer št. 1.: Jože Tominc; 

Družina dr. Frusića,  

- primer št. 2: Jackson 

Pollock;  Number 5.  

Nagovorim jih, naj poiščejo razlike 

in podobnosti med slikama. Njihove 

ideje in odgovore sproti zapisujem na 

tablo (t. i. »brainstroming«). 

 

Sedejo in 

umirijo. 

 

 

 

 

 

Opazujejo 

slikovno 

gradivo.  

 

Sledijo 

vprašanjem, 

opazujejo 

slikovno 

gradivo. 

Posredujejo 

svoje asociacije 

in možne 

odgovore na 

vprašanja.  

 

Frontalno,  

razlaga, 

diskusija. 

Jože Tominc: Družina dr. Frušića

Jackson Pollock: Number 5.

 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Z dodatnimi vprašanji in diskusijo skupaj z dijaki pridemo do možnih 

razlag razlik med slikovnimi primeri in vzroki zanje. Skupaj strnemo 

dejstva, sledi moja dodatna razlaga.  

 V preteklosti je umetnost in v (okviru nje slikarstvo) morala 

izpolnjevati določene funkcije.  

Te so bile: nazoren prikaz predmetnosti oz. 

reprezentativnost/prepoznavnost ljudi in dogodkov (mitoloških bitij, 

legend, zgodovinskih junakov, mecenov, vladarjev, …), poučevanje 

(povezano z reprezentativno funkcijo in z dejstvom, da ljudje niso znali 

brati), ugajanje (slike, freske, kipi so služili kot okrasi hiš, vrtov, 

palač…). Razlogi izpolnjevanja določenih funkcij  

umetnosti v preteklosti: ljudje niso znali brati, slike so bile okno v svet, 

vladarji so morali biti prepoznavni in oboževani, slike so morale 

 

Sodelujejo v 

diskusiji. 

 

 

 

Frontalna, 

opazovanje, 

diskusija. 
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mecenom in kupcem ugajati (izražati določene mitološke, alegorične 

vsebine ipd. ).           

Vse naštete funkcije umetnosti se z napredkom znanosti (fotografije in 

filma) v 19. stoletju in večji pismenosti ljudi umaknejo na stranski tir.  

 

Z vprašanji in diskusijo možnih posledic na umetniškem področju 

glede na omenjene spremembe skupaj z dijaki opredelimo novo vlogo 

umetnika-ustvarjalca, vlogo umetnosti … 

Strnemo spoznanja: 

Umetniki so lahko postali bolj kritični in svobodni v svojem izrazu, 

niso bili več zgolj izdelovalci del za splošno javnost in svoje naročnike. 

Pogled na ustvarjanje in vlogo umetnosti se je spremenil. Umetnik se je 

lahko posvetil lastnemu doživljanju sveta, dogodkov in predmetov ter 

njihovi interpretaciji (literarno, likovno) 

Rodila se je abstrakcija. Opuščalo se je nazorno predmetno, pomembno 

je postalo vprašanje, kaj je likovno zanimivo (dialog abstraktnih oblik, 

form in barv). 

 

Sledi diapozitiv z naslednjimi slikovnimi primeri: 
1. Leonardo da Vinci: Dama s hermelinom 

2. Ernst Ludwig Kirchner: Erna s cigareto  

3.  Willem de Kooning: Ženska 2. 

4. Jackson Pollock: Number 

 

Dijakom postavim naslednja vprašanja:  

- V katerem od prikazanih del je izpolnjena funkcija prepoznavnosti 

določene osebe in njenega položaja v družbi? 

 -V katerem delu  funkcija poučevanja?  

-V katerem funkcija estetike, lepega? 

 

Z navedenimi vprašanji jih privedem do ključnega vprašanja: 

-V katerih od prikazanih del  umetnik izraža svoj odnos do 

naslikanega? 

 

Po odgovorih dijakov nadaljujem z vprašanji: 

-Kakšen je način slikanja na slikovnih primerih?, Je realističen …? 

- Na kateri sliki se vam zdi način slikanja in sam proces dela umetnika 

bolj razumski, načrtovan, natančen? 

-Kateri bolj svoboden, spontan? 

-Ali opazite razlike v slikarskemu izrazu in potezi? 

-Kakšna je poteza, gesta npr. pri delu da Vincija in kakšna pri sliki 

Kooninga? 

 

Napovem, da bomo danes spoznali gestualno slikarstvo, podrobneje 

pojma abstraktni ekspresionizem ter akcijsko slikarstvo.                            

Ob slikovnih primerih razložim pojem geste in njeno osvobajanje skozi 

nekatera umetnostno zgodovinska obdobja: 

- primitivna umetnost, 

- romantika, 

- impresionizem, 

- postimpresionizem. 

 

Razložim: Gesta je poteza slikarja, sled umetnika. Že od romantike 

dalje so določeni umetniki »kršili« pravila umetniških akademij glede 

umetniškega ustvarjanja (za pravilnega je veljal klasičen, 

reprezentativen, racionalen način slikarskega postopka). Z njimi se je 

začel bolj svoboden način slikanja in posledično tudi osvoboditev 

poteze čopiča. To vidimo na slikah Turnerja, Van Gogha. Sedaj se 

vrnimo na prejšnje slikovne primere (dela  da Vincija, Kirchnerja, 

Kooninga in Pollocka). 

Poslušajo razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo 

slikovno gradivo. 

 

Sodelujejo, 

izražajo svoje 

ideje, odgovore na 

vprašanja in 

mnenje. 

 

Opazujejo, 

analizirajo, 

primerjajo, 

izražajo ideje in 

mnenje. 

Diskutirajo. 

 

 

Opazujejo 

slikovne primere. 

 

Sledijo razlagi. 

 

 

 

 

Frontalna, 

opazovanje, 

diskusija. 

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci:

Dama s hermelinom

Ernst Ludwig Kirchner: 

Erna s cigareto

Willem de Kooning: Ženska 2.

Juan Miro: Ženska pred soncem
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Zaradi napredka tehnologije in opustitve klasičnih pravil so umetniki 

namesto predstavljanja predmetov lahko začeli izražati svoj odnos do 

njih in bili v slikanju bolj svobodni glede izbire oblik, barv in tudi 

svoje poteze. 

 

Ponovno analiziramo prej predložene slikovne primere (Leonardo da 

Vinci: Dama s hermelinom, Ernst Ludwig Kirchner: Erna s cigareto, 

Willem de Kooning: Ženska 2,  Juan Miro: Ženska pred soncem). 

Postavim vprašanja : 

-Kaj je abstrakcija? 

-Kako bi jo obrazložili, definirali? 

Z vprašanji in ob pomoči slikovnega gradiva skušamo skupaj z dijaki 

opredeliti  nov pojem. 

Razložim pojma abstrakcija ter ekspresionizem. 

Abstrakcija je torej poenostavljanje konkretno vidno-zaznavnega  

(predmetov iz našega okolja, realne okolice…), prej stvarne 

podrobnosti postanejo dvoumne in nedoločne. Abstrakcija od gledalca 

zahteva sposobnost predstavljanja na podlagi njegovih izkušenj. 

Spomnim jih na prej omenjenega slikarja Kirchnerja in njegovo potezo. 

 

Ekspresija pomeni izraz, izražanje. Ekspresionizem je ena od 

avantgardnih smeri v umetnosti. Umetniki so z močnimi potezami, 

močnimi barvami in popačenimi obrisi na delih izrazili svoje izkušnje, 

zamisli, občutja. 

Z vprašanji in diskusijo, kaj lahko razberejo, če primerjajo prej dana 

slikovna gradiva, dodatno obrazložimo odnos ekspresionista do 

motivike svojega dela.  

Sklenemo: Ekspresionisti so želeli »zbuditi« gledalca in doseči njegov 

odziv ob gledanju umetniškega dela. 

 

Razložim: Abstrakcijo in ekspresijo najdemo v slikarstvu abstraktnega 

ekspresionizma. Prikažem slikovne primere del abstraktnih 

ekspresionistov in informela. Obrazložim pojem abstraktni 

ekspresionizem. 

Abstraktni ekspresionizem  se razvije v Ameriki, v povojnem času. V 

ZDA v 30ih in 40ih letih prejšnjega stoletja pribežijo mnogi umetniki 

(Dali, Chagall, Ernst, Leger, Mondrian) . V Evropi imamo dolgo 

tradicijo klasične umetnosti in pravil, v Ameriki so bili umetniki lahko 

bolj neobremenjeni glede pravil kompozicije, funkcij umetnosti ipd.  

K temu so prispevale tudi tamkajšnje velike zbirke moderne umetnosti 

Umetniki abstraktnega ekspresionizma so živeli v New Yorku, pogosto 

so se srečevali in izmenjevali ideje s tamkajšnjimi pisatelji, kritiki. 

 

Njihovo glavno zanimanje sta bila človekova notranjost in nezavedno. 

V 19. stoletju je bil opazen razvoj psihologije. Analizirali so čuten in 

čustven učinek različnih barv in struktur na naše dojemanje. Psihologa 

Freud in Jung pa sta raziskovala nezavedno (vse kar ni zavedno) 

človeka. Abstraktne ekspresioniste sta njuni teoriji zelo zanimali. 

Značilnosti abstraktnega ekspresionizma so torej: 

- poudarek na raziskovanju nezavednega, 

- motiv ni prikazan realistično, 

- vse prej naštete funkcije slikarstva niso pomembne, 

pomemben je zgolj čisti pristni izraz umetnikovega notranjega 

doživljanja. 

-  

V istem obdobju kot abstraktni ekspresionizem v Ameriki se v Evropi 

razvije informel. Z dijaki primerjamo karakteristike abstraktnega 

ekspresionizma in informela. 

 

 

 

 

Opazujejo 

slikovne primere.  

Analizirajo 

karakteristike 

abstrakcije, 

diskutirajo. 

 

 

Sledijo razlagi. 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo 

slikovno gradivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna, 

opazovanje, 

diskusija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jackson Pollock: Number 1 

Rebeka Jerman: Vsrk 

Arshile Gorky: Kompozicija 
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Sklenemo: Dela so bolj temačna (v Evropi so se zgodile največje 

strahote vojne). Umetniki tako ustvarjajo bolj temačna dela, formati 

niso tako veliki kot pri ameriških slikarjih.  

V svojih delih so preizkušali učinke tekstur in v svoja dela so 

vključevali različne materiale od peska, kristalov, mavca ipd.  

 

Napovem, da si bomo podrobneje ogledali primer enega od načinov 

slikanja abstraktnega ekspresionizma – akcijsko slikanje. 

Prikažem video slikarskega ustvarjanja Jacksona Pollocka. 

Pogovorimo se o njegovem načinu dela. 

Nadaljujem z vprašanji: 

-Kam si je slikar postavil slikarsko platno? 

- Na kakšen način nanaša barvo? 

-S čim nanaša barvo? 

-Kakšen je format slike? 

-Kolikšen del formata zavzema slika? 

-Po vašem mnenju umetnik  slika razumsko ali bolj impulzivno? 

Skupaj strnemo ključne ugotovitve in značilnosti Pollockevega slikanja 

(impulzivni akt, slikanje »all over«, platno na tleh, veliki formati slik, 

nanašanje, polivanje barve z obrnjenim koncem čopiča, uporaba emajl 

barve, peska, različnih materialov). Skupaj opredelimo pojem akcijsko 

slikanje. Prikažem tudi slikovne primere Pollockovih »drippingov«.  

Akcijsko slikanje se rodi v New Yorku.  

Že sam izraz pove, da je pri tej vrsti slikanja pomemben, proces 

ustvarjanja oz. akcija umetnika. Slikar slika hitro, na velike formate in 

na »neklasičen« način. Platno je postavljeno na tla (da lažje hodi okoli 

in po njem-umetnik je del slike), za nanašanje barve uporablja narobe 

obrnjen čopič, palčke, roko, barve zliva na platno. 

V sliki se pokaže njegovo gibanje, zamahi barve, zelo razgibana 

poteza. Slikar izraža svoja notranja stanja in občutke in opazuje barvno 

pretakanje, plastenje, vendar med delom ne razmišlja preveč. Slika 

brez predhodne skice in načrtov. Kompozicija je prosta. Pomembno 

vlogo igra gesta in njena izrazna moč. Umetniki so uporabljali tehnike 

in materiale, ki so jim omogočali naključnost, hitrost in impulzivno 

sled nanosa (laki za les …). Proces dela je zaradi svoje impulzivnosti, 

velikosti formatov in načina nanosa barv vsekakor zanimiv za gledalca.  

Skupaj analiziramo Pollockovo potezo. 

Strnemo: 

Ob končanem delu gledalec s svojim pogledom potuje po sliki in si 

lahko predstavlja umetnikov ustvarjalni proces dela (vidi zavoje linij 

barve, smer nanosa …). Slikali so čez celoten format, temu pravimo 

»all over« način, likovni materiali in tehnika se je podrejala izrazu 

umetnika. 

 

Nato dijake preusmerim k pojmu kontrast. Skupaj opredelimo pojem 

kontrast ter obnovimo vrste kontrastov. Osredotočim se predvsem na 

komplementarne pare kontrastov. 

 

 

 

 

Sledijo videu. 

Diskutirajo. 

Sledijo razlagi. 

 

 

 

 

Opazujejo in 

analizirajo 

slikovno gradivo. 

. 

 Analizirajo. 

 

 

Skušajo se 

spomniti 

definicije 

kontrasta ter vrste 

kontrastov, ki so 

jih že spoznali.  

 

Naštejejo 

komplementarne 

pare kontrastov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollock  
https://www.youtube.com/watch

?v=JZ3glUYHa3Q 

Alberto Burri: Bele razpoke 

San Francisco: Brez naslova 
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Napoved likovne naloge 

Dijakom napovem likovno nalogo: akcijsko slikanje z uporabo parov 

komplementarnih kontrastov. Razložim jim, da bodo slikali zunaj na 

velikih formatih v stilu akcijskega slikanja. 

Pojasnim določene praktične karakteristike slikanja (nanašanje barve 

neposredno iz lončka ali pa s pomočjo konic čopiča, palčk in dlani, 

pomembno je opazovanje, prelivanje barve ter njene poti, barva ne 

sme biti preredka ali pregosta). Povem jim da bodo imeli na voljo 

akrile, emajl barve, pesek, tkanine ... 

Določim in opozorim jih na kriterije likovne naloge (slikanje v 

gestualnem načinu, zapolnitev celotnega formata oz. upoštevana 

značilnost »all over« načina slikanja, vključitev komplementarnih 

parov kontrastov, eksperimentiranje z barvnimi plastmi, uporaba 

različnih materialov).  

Spodbudim jih k inovativnosti, raziskovanju, eksperimentaciji. 

Dijakom razložim potek dela (šifriranje, časovne meritve izdelkov 

itn.). Vprašam jih, ali imajo kakšna vprašanja, dvome. Razdelim jim 

šifre in poudarim še enkrat pomembnost upoštevanja  

praktičnih navodil. 

Skupaj z listi in materialom odidemo ven na travnik ob šoli. 

Sledi demonstracija, kjer jim pokažem kako barvna gostost vpliva na 

končni rezultat. 

 

Nagovorim jih, naj si pripravijo barve. 

 

Ob istem času vsi pričnejo slikati. 

 

 

Poslušajo navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavljajo 

vprašanja. 

 

Opazujejo 

demonstracijo. 

 

Pripravijo barve. 

 

Pričnejo s 

slikanjem. 

 

Frontalna, 

opazovanje, 

diskusija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovno izražanje 

Dijakov pri delu ne motim. 

Zapisujem čas ustvarjanja. 

 

Slikajo. 

 

Individualno. 

Sklepni del 

Petnajst minut pred koncem dijakom napovem, da se bliža konec 

praktičnega ustvarjanja. Povprašam po njihovem mnenju glede 

izvedbe mojih ur (zanimivost, jasnost, strukturiranost) in njihovo 

doživljanje, izkušnjo ob slikanju. 

Individualno podajo 

svoje mnenje o 

moji izvedbi učnih 

ur in svojo  

izkušnjo ob 

praktičnem 

ustvarjanju. 

 

Individualno. 
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4.3 POTEK IN REFLEKSIJA UČNIH UR 

 

Z lastno izvedbo učnih ur ter odzivnostjo in sodelovanjem obeh skupin dijakinj in dijakov 

sem bila zadovoljna. Na osnovi predavanja o gestualnem slikarstvu, ki je bilo realizirano za 

mojo diplomsko nalogo, sem upoštevala določene specifike, ki sem jih pridobila ob takratni 

izkušnji. Pri predavanju sem tako  aktivneje vključila dijake in (kolikor je dopuščal faktor 

časa) posvetila pomemben del ur tudi diskusiji ter iskanju skupnih odgovorov na postavljene 

tematike. Nad odzivnostjo sem bila prijetno presenečena. Dijaki so pokazali interes, 

predstavili svoje dileme, vprašanja ter zrelo sodelovali v diskusiji. Prav tako ni bilo večjih 

težav pri izvajanju praktičnega dela, čeprav sem morala skrbeti za natančnost merjenja časa 

ter šifriranje likovnih izdelkov, ki je bilo izvedeno natančno in korektno. Pri opazovanju obeh 

skupin sem zaznala predvsem manjšo motivacijo za praktično ustvarjanje pri kontrolni 

skupini (izdelali so manj izdelkov, manj je bilo eksperimentiranja z dodatnimi likovnimi 

materiali, manj inovativnosti). Seveda so določeni posamezniki kljub temu s svojimi izdelki 

zelo pozitivno izstopali iz povprečja. Pri eksperimentalni skupini je bilo ob opazovanju 

zaznati večjo fluentnost ustvarjalnega procesa ter tudi večjo in boljšo osredotočenost na 

slikanje v fazi inkubacije. Zaradi fleksibilnejšega in fluentnejšega poteka dela so po prvem 

likovnem izdelku kasnejši izdelki  nastajali lažje. Dijaki so bili radovedni, motivirani za 

dodatno eksperimentiranje in preizkušanje tehnike ter materialov. Posledično so v primerjavi 

s kontrolno skupino bili boljši tako po kvantiteti kot po kvaliteti izdelkov (čeprav nekaterim 

klasični baročni skladatelji niso bili po godu in so to tudi izrazili).  

Strnem lahko, da so bile ure izpeljane skladno s učno pripravo, merjenje je bilo uspešno, 

dijakom (in meni kot raziskovalki) pa je bila dana drugačna izkušnja slikanja, kar je bil tudi 

eden izmed mojih namenov. 
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4.4 ANALIZA PRIMEROV LIKOVNIH IZDELKOV 

 

 

Slika št. 8: Izdelek dijaka kontrolne skupine 

 

Realizacija ciljev likovne naloge je bila uspešna. Izdelek je nastal kot 2 po vrsti. Dijak je 

upošteval značilnosti gestualnega načina slikanja (posluževal se je tehnike »dripping«, »all 

over« zapolnitve formata je dokaj uspešno realizirana), prav tako je v delo vključil 

komplementarne kontraste. Pri izdelku je zanimiv poskus eksperimentiranja z barvnimi 

plastmi in uporabe različnih materialov. Slika se ne širi izven formata, zgoščenost barvnih 

plasti in osrednjega dogajanja je skoncentrirana na prevladujoči linearni pas dela, kjer je dijak 

preizkušal plastenje barv, peska ter nato inovativno skušal vključiti nov element– praskanje 

površine. Žal je (zaradi dijakove neizkušenosti praktičnih značilnosti plastenja drippinga-

sušenje barv) v osrednjem delu prišlo do mešanja vseh uporabljenih barv, posledica je 

nastanek  rjavkastih, neizraznih odtenkov. Kombinacija vseh uporabljenih elementov 

(plastenja barv, peska, praskanja) v osrednjem delu slike ne deluje v prid končni celoti. 

Tudi preostali izdelki omenjenega dijaka v primerjavi z izdelki dijakinj in dijakov kontrolne 

skupine izstopajo iz povprečja. Na podlagi omenjenega lahko sklenemo, da je bila tudi 

motivacija dijaka za nalogo potencirana, ustvarjalni proces fleksibilen in fluiden ter uspešno 

manifestiran v likovnih izdelkih. 
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                         Slika št. 9: Izdelek dijaka kontrolne skupine 

 

Izdelek na sliki št. 9 je drugi po vrsti dijaka kontrolne skupine. Realizacija ciljev likovne 

naloge je bila dokaj uspešna. Format je zapolnjen, eksperimentiranje z » dripping« tehniko in 

plastenjem barvnih nanosov prisotno, v delo je vključen le en par komplementarnih 

kontrastov. Zanimiva je dominacija rdeče barve, ki dodatno podpira prevladujočo smer  

»padanja«  z leve zgoraj proti desni navzdol. Uporaba različnih materialov ni prisotna, dijak 

se je omejil na poizkus realizacije plastenja barv. Pri nadaljnjih izdelkih  je bilo opazno boljše 

obvladovanje formata in plastenja barv (sklenemo lahko, da motiviranost dijaka za nadaljnje 

delo ni upadla), vključitev drugih materialov pa ni bila realizirana. 
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                      Slika št. 10: Izdelek dijaka eksperimentalne skupine 

 

Realizacija ciljev likovne naloge je bila v večini uspešna (upoštevanje karakteristik 

gestualnega akta je bilo prisotno, zapolnitev celotnega formata je realizirana, vključitev 

komplementarnih kontrastov je delno prisotna). Pri omenjenem delu pritegne nizanje barvnih 

plasti od hladne do tople barvne skale ter realizacija »drippinga«, ki v tem delu  (za razliko od 

prevladujoče večine ostalih del dijakov obeh skupin) ne asocira na kaos, ampak na 

organizirano fluidnost toka (morda melodije glasbenih del). Dijak je (verjetno dokaj 

nezavedno) pola slike razdelil na hladno - toplo in belino formata uspešno zmanipuliral v prid 

končni celoti dela. Slika tako deluje zračno. Motiviranost za nalogo je bila prisotna in se zrcali 

v kvaliteti dela dijaka, izdelek spada v skupino t. i. »prelomnega izdelka«, izdelka 3.  
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                               Slika št. 11: Izdelek dijaka eksperimentalne skupine 

 

Zgornje delo je izdelek 4 in je nadaljevanje ustvarjanja avtorja Slike št. 10. Realizacija ciljev 

likovne naloge je  ponovno uspešna. Zanimiva je osvoboditev prejšnjega kontroliranja 

barvnega plastenja in smeri. Pri izdelku 4 dijak zelo uspešno obvladuje format, tako z uporabo 

»dripping« tehnike kot z manipuliranjem dominantnih  gestualnih potez. Elementi 

»drippinga« te dodatno obogatijo ter kompozicijsko podpirajo. Slika »diha«, zaplate rumene 

barve žarijo iz mreženja hladnih vijoličnih tonov. Motivacija dijaka se je stopnjevala, saj so 

njegova dela uspešni poskusi raziskovanja gestualne tehnike. Celota je kvalitetna sinteza 

elementov, ki se med seboj bogatijo in dopolnjujejo. 
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5 SKLEP 

 

V raziskavi smo preučevali vpliv glasbe na ustvarjalni proces gestualnega akta in na likovna 

dela pri dijakih. Cilja raziskave magistrskega dela sta bila raziskana, hipoteze večinoma 

potrjene. Postavili smo 3 hipoteze. Hipoteza 1, pri kateri smo predpostavili, da glasba kot 

okoljski dejavnik vpliva na hitrost ustvarjalnega procesa, je bila delno potrjena. Statistično 

pomembne razlike so se pojavljale pri ustvarjanju  izdelka 3. Eksperimentalna skupina je za 

ustvarjanje porabila več časa. Posledično so bili izdelki kvalitetnejši. Hipoteza 2  in hipoteza 3 

se med seboj povezujeta in nadgrajujeta. Rezultati so pokazali pozitiven vpliv glasbe na 

fleksibilnost ustvarjalnega procesa ter posledično na povečano kvantiteto ter kvaliteto 

likovnih izdelkov pri eksperimentalni skupini. Rezultati podpirajo dognanja in raziskovanja s 

področja pozitivnega vpliva glasbe na kognitiven in afektiven spekter  posameznika. 

 

Vsekakor bi bile v sami izvedbi testiranja možne določene dopolnitve in izboljšave.  

Vzorec dijakov in dijakinj  bi bil lahko večji in tako bolj reprezentativen. 

Pri dijakih in dijakinjah bi (s psihološkimi testi za raziskovanje nadarjenosti) preverili njihovo 

stopnjo nadarjenosti in tako dobili vpogled  njihove likovne nadarjenosti pred izvedbo 

preverjanja. Rezultati slikanja z glasbo bi na ta način pridobili dodatno objektivnost in trdnost 

veljave. Upoštevati bi bilo potrebno tudi specifike določenih srednjih šol (gimnazijski 

program in tamkajšnja populacija dijakov in dijakinj se razlikujeta od srednjih ter poklicno 

usmerjenih srednjih šol). 

 

Ena od možnih različic preverjanja vpliva glasbe na ustvarjalni proces bi bila izvedba 

preverjanja  istega vzorca dvakratno (ustvarjanje s klasično baročno glasbo in brez nje). 

Razlike pri posameznikih bi bile dodatno razvidne in definirane. Zanimivo bi bilo preveriti 

vpliv različnih glasbenih žanrov (ne le klasičnega) na ustvarjalni proces in slikanje.  

Pri sami izvedbi preverjanja sem tudi ugotovila, kako zelo pomembna je njegova natančna 

priprava. Navodila morajo biti dijakom res eksaktno podana in večkrat ponovljena. Velikokrat 

se zgodi, da dijak med ustvarjanjem (tudi zaradi narave dela) pozabi na označevanje svojih 

likovnih izdelkov s šifro in številko. Posledično (če raziskovalec omenjenega ne opazi in 

dijaka ne opomni) prihaja do zmede pri razporejanju in vrednotenju likovnih izdelkov.  
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Prav tako bi bilo zanimivo narediti predhoden in refleksiven krajši intervju o dijakovem 

odnosu do klasične glasbe. Zanimivo bi bilo raziskovanje odnosa preferiranje/nepreferiranje 

glasbe in  kvalitete nastalih likovnih izdelkov (ob glasbi). 

 

Znanstveni prispevek magistrskega dela je v dokazanem vplivu glasbe na ustvarjalni proces 

dijakov ter posledično na kvantiteto in kvaliteto njihovih likovnih izdelkov.  

Aplikativni prispevek magistrskega dela vidim v ozaveščanju ter spodbujanju zavedanja 

pedagogov o moči in vplivu glasbe na posameznikov ustvarjalni proces. Prav tako je hkrati 

spodbuda k odprtosti pedagogov za povezovanje različnih sfer in strok, zavedanju 

eklektičnosti sodobnega poučevanja Likovne vzgoje in umetnosti ter poziv k realizaciji 

medpredmetnega povezovanja. 

 

Nadaljnje raziskovanje bi bilo smiselno zlasti v smeri  medpredmetnega povezovanja  

umetnosti ter drugih strok. Kot nam pričajo študije in raziskave priznanih raziskovalcev, 

umetniške veje bogatijo druga drugo ter dobro funkcionirajo tako samostojno kot v sintezi. 

Prednosti in tudi zaznane pomanjkljivosti raziskave magistrskega dela  predstavljajo možno 

osnovo in oporo za nadaljnje raziskovanje ter so spodbuda za zavedanje in upoštevanje 

pomembnosti sledenja novim dognanjem na področju pedagoško likovno-glasbene sfere, 

radovednosti, postavljanju vprašanj in odkrivanju novih spoznanj. 
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1: Lestvica za začetni in zaključni čas izdelave izdelkov 

 

 

 Začetni čas izdelave izdelka 

UČENEC 1. izdelek 2. izdelek 3. izdelek 4. izdelek 5. izdelek 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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Priloga 2: Lestvica vrednotenja izdelkov 

 

 

 

 

 1. IZDELEK 2. IZDELEK 3. IZDELEK 4. IZDELEK 5. IZDELEK 

Kriterij A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

Učenec                          

  1                          

  2                          

  3                          

  4                          

  5                          

  6                          

  7                          

  8                          

  9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          

21                          

22                          

23                          

24                          

25                          

26                          

27                          

28                          

29                          

30                          
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Priloga 3: Legenda kriterijev vrednotenja izdelkov 

 

A - upoštevanje karakteristik gestualnega akta pri slikanju  

       (uporaba  tehnike »dripping« oz. akcijski način slikanja) 

B - vključitev komplementarnih parov kontrastov v likovni izdelek 

C - zapolnjenost celotnega formata (»all over«  način slikanja) 

D - eksperimtiranje z barvnimi plastmi  

E - uporaba različnih materialov 

 

Vsak kriterij se ocenjuje na številčni lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nezadostno, 5  pomeni 

odlično. 
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IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 

 

 

Podpisana Rebeka Jerman, roj. 16. 1. 1991 v Ljubljani, s podpisom potrjujem, da: 

 

− je predloženo magistrsko delo z naslovom Ustvarjalni proces ustvarjalnega akta pri 

dijakih pod vplivom glasbe rezultat izključno mojega raziskovalnega dela; 

− sem magistrsko delo izdelala samostojno pod mentorstvom red.. prof. mag. Tomaža 

Gorjupa in somentorstvom višje predavateljice. dr. Uršule Podobnik 

− da so dela in ugotovitve drugih avtoric in avtorjev, ki jih uporabljam v predloženem 

delu, navedena v skladu z veljavnimi pravili; 

− da so vsa dela drugih avtoric in avtorjev navedena v seznamu literature in virov, ki 

je sestavni del predloženega dela; 

− se zavedam, da je plagiatorstvo − predstavljanje tujih del bodisi v obliki 

dobesednega navedka bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v 

grafični obliki, s katerim so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne, 

kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, (UR RS št. 21/95, 

68/2008); 

− da je predloženo magistrsko delo strokovno lektorirano; 

− so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) 

ter ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela ter 

soglašam z objavo elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela PeF UL«; 

− sem od vseh sodelujočih v raziskavi pridobila njihova soglasja. V skladu z Zakonom 

o varstvu osebnih podatkov so vsi raziskovalni podatki predstavljeni tako, da 

zagotavljajo popolno anonimnost in zaščito osebnih podatkov vseh udeležencev. 

 

 

                                                                                                              Podpis avtorice: 

___________________________ 

 

 

 

Ljubljana, 24. 11. 2016 

 

 


