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POVZETEK 

V magistrskem delu so obravnavani načini, kako s pomočjo sodobnih umetniških del spodbujati 

razvijanje empatije pri učencih. V teoretičnem delu je podana najprej raziskava, kaj je pojem 

empatija in kako se lahko empatično odzovemo tudi na razumevanje in sprejemanje emocij, ki 

jih prejemamo od umetniških del. Sledi predstavitev, kako preko umetnostne vzgoje in z 

odzivom na umetniška dela v učencih spodbuditi razmišljanje o stališčih in vrednotah ter jim 

izostriti občutljivost za čustva in s tem okrepiti empatijo. V nadaljevanju je opisano, kako lahko 

učencem z obiskom galerije in razvijanjem kompetenc gledanja omogočimo kakovostno 

interpretacijo umetnin. Predstavljeni so primeri dobrih praks analiziranja in vrednotenja 

umetniških del, ki so se razvili v različnih umetnostnih galerijah in muzejih. Tako je raziskana 

likovna apreciacija, vrsta vodene interpretacije, ki so jo razvili v muzeju Getty v Los Angelesu. 

Sledi pregled metod poučevanja, ki jih navaja utemeljiteljica muzejske pedagogike pri nas in 

jih je mogoče aplicirati tudi na izobraževalno delo v muzeju ali galeriji. Nato je podrobneje 

predstavljen pristop Ways In galerije Tate v Liverpoolu in razložena njegova uporaba. Da bi 

lahko združili cilj razvijanja empatije pri učencih s pomočjo umetniških del, so v ta namen v 

nadaljevanju raziskane možnosti za medpredmetno povezovanje obveznih predmetov v osnovni 

šoli. Sledi izbor umetniških del slovenskih sodobnih umetnikov, katerih dela lahko povežemo 

s ciljem razvijanja empatije. Izbrani so primeri umetniških del s primerno vsebino in 

sporočilnostjo, ki bi jih lahko uporabili pri pedagoškem delu z učenci in so primerni za 

medpredmetno povezovanje s ciljem spodbujanja empatije. Predstavljene so analize umetniških 

del avtorjev Vladimirja Lebna, Vesne Bukovec in Uroša Weinbergerja. Pri analizi in 

vrednotenju slik so bile uporabljene metode: formalna analiza, kjer se osredotočimo na vizualne 

in fizične vidike umetniškega dela; ikonografsko-ikonološka metoda, ki se ukvarja z vsebino in 

notranjim pomenom umetnine; in kontekstualna analiza, kjer je umetniško delo razloženo 

znotraj določenega konteksta. Upoštevani so kurikularni cilji in želja doseči predvsem to, da 

učenci umetniška dela celostno spoznajo in doživijo. Skladno s tem so na koncu analiziranja 

umetnin oblikovane serije vprašanj za vsako posamezno umetniško delo s ciljem spodbujati 

empatijo pri učencih. 
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ABSTRACT  

The master's thesis deals with the ways modern works of art can stimulate the development of 

empathy among pupils. The survey presented in the theoretical part is accompanied by the 

explanation of the term empathy and the ways people can emphatically react to understanding 

and accepting emotions coming from the works of art. Following is the presentation of how art 

lessons and reactions to works of art can encourage pupils to think about values and standpoints, 

in order to sharpen their sensitivity to emotions and therefore increase their empathy. Next is a 

detailed explanation of ways in which visiting art galleries and developing competence help 

pupils to interpret works of art. A few examples of good practice of analysing and evaluating 

works of art in numerous art galleries and museums are presented. Additionally, the 

appreciation and understanding of works of art as a way of guided interpretation, developed by 

the Getty museum in Los Angeles, is researched.  Moreover, the teaching methods of the 

founder of museum pedagogics in Slovenia, which are applicable to educational work in 

museums and galleries, are dealt with. The Tate Modern approach Ways In is discussed in more 

detail. In order to develop empathy in pupils through works of art, several examples of cross-

curriculum teaching are provided. A selection of Slovene contemporary works of art that help 

develop empathy is included in the next section. Selected are the examples with appropriate 

content and communicativeness that may be used in cross-curricular teaching, in order to help 

increase empathy among pupils. Analyses of works of art by Vladimir Leben, Vesna Bukovec 

and Uroš Weinberger are presented. The methods used in analysing the works of art are the 

following: formal analysis (focused on visual and physical aspects of artwork), iconographic-

iconological method (focused on artwork content and meaning) and contextual analysis 

(focused on the contextual interpretation of artwork). Curriculum goals are taken into 

consideration in order to provide a thorough experience of works of art. According to 

curriculum guidelines, several sets of questions for individual works of art, encouraging pupils 

to increase empathy, have been put together. 
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UVOD 
Empatija je univerzalna, saj presega vsako kulturo, spol ali religijo. Najdemo jo na vseh ravneh 

človekovih odnosov, intimnih in širših družbenih. Pomembnosti empatije kot vrednote bi se 

morali bolj zavedati tudi v pedagoškem procesu, saj pomaga ustvarjati pozitivno šolsko klimo 

in vpliva na boljše medsebojne odnose, hkrati pa zavira agresivno vedenje. Z raziskovanjem 

umetniških del bi želela doseči, da bi z učenci raziskali empatično doživljanje na 

večdimenzionalni ravni. Želela bi zgraditi boljše in skrbnejše odnose, v katerih je sprejemanje 

in spoštovanje drugih pomembna vrednota. 

Umetniška izkušnja je ena izmed najmočnejših učnih situacij. Podobe imajo moč, da se vtisnejo 

v spomin, a je naš vsakdanjik preveč zasičen z raznimi podobami, kar nas je pripeljalo do 

splošnega nezanimanja. A vendarle bi morali ohranjati estetsko občutljivost in kritičnost do 

umetnosti in kulture. Z vživljanjem v umetniško delo lahko dosežemo pozitiven vpliv na etični 

razvoj posameznika. Posebej za to je primerna sodobna umetnost, saj je še kako povezana z 

življenjem in se ukvarja s težavami, ki se dogajajo tukaj in zdaj, značilna zanjo pa je tudi večja 

družbena kritičnost. Prav zato bi si morali bolj prizadevati za soočanje s sodobno umetnostjo. 

Že nekaj časa se poudarja nujnost vključevanja sodobne umetnosti v vzgojno-izobraževalni 

proces. V ta namen sem želela prikazati izbor smiselnih povezav med predmeti in oblikovati 

skupne cilje, ki bodo povezali šolo in kulturne ustanove, saj ima takšno sodelovanje dodano 

vrednost in ponuja svojevrstne izkušnje za poučevanje. Umetnostna galerija oziroma muzej pa 

omogoča stik z avtentičnimi umetninami, kar je nujno za razvoj estetskih zmožnosti. 

Učencem razvoj estetskega čuta omogoča, da skozi seznanjanje z umetniškim delom pridejo do 

spoznavanja samega sebe in različnih perspektiv življenja, omogoča pa tudi srečevanje z 

drugačnim. Sodobna umetnost se dotika različnih problematik iz različnih zornih kotov. Lahko 

jo povežemo s psihološkimi, sociološkimi, družbenimi in drugimi tematikami. Umetnost ima 

tako veliko vzgojno moč. V šoli lahko umetnost in empatijo združimo z medpredmetnim 

povezovanjem. Namen magistrskega dela je analizirati učne načrte in ugotoviti, katere 

predmete bi bilo treba povezati za dosego tega cilja in kateri cilji in vsebine se ustrezno 

dopolnjujejo. Z umetnostnozgodovinsko metodologijo pa bomo raziskali, katera umetniška dela 

so primerna za uporabo v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
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POJEM EMPATIJA 
Empatijo pojmujemo zelo široko, zato pride velikokrat do napačnega razumevanja samega 

pojma (Lunaček, Stamos 2012: 299–301). Sedanji pomen pojma empatija izvira iz nemške 

estetike, kjer se je v prelomu med devetnajstim in dvajsetim stoletjem pojavil pojem 

»Einfühlung«, ki ga prevedemo kot »vživljanje«. To je bilo obdobje obširnega raziskovanja na 

področju empatije v filozofiji in hkrati v psihologiji. Pojem se je pojavljal predvsem v 

razpravah, kjer so poizkušali prikazati razumevanje in interpretacijo izkušnje drugih oseb in 

umetniških del. Teorija o vživljanju se je tako pojavila v Nemčiji, kjer je Robert Vischer v 

svojem delu Das optische Formgefühl trdil, da oseba, ki opazuje umetnino, doživlja občutja ob 

njej, nakar jih pripiše umetnini kot njene kakovosti. Uporabil je izraz »Einfühlung«, ki je 

označeval proces simboličnega prenosa občutij opazovalca umetnine v predmete. Razložil je, 

da gre ob tem za prenos samega sebe v predmet, saj se v estetskem užitku zlijeta oseba in 

predmet. Pri tem svojo identiteto navidezno obdržimo, drugače pa smo preoblikovani v to 

drugo, kar opazujemo. Ob tem oseba začuti prijetno harmonijo, ki zabriše mejo med to osebo 

in predmetom. Gre za proces, pri katerem se opazovalčevo dejavno dojemanje umetnine zlije z 

umetniškim delom. Tako je oseba zmožna razumeti nežive predmete, saj se v mislih postavi 

vanje (Simonič 2010: 30). Prvi, ki je skoval izraz »empathy«, je bil ameriški psiholog Edward 

Titchener. Izraz empatija je uporabil v svojem delu Experimental Psychology of the Thought 

Process. Pri izrazu empatija je mislil na ohranitev ideje jaza, projiciranega v zaznani predmet. 

Dejal je, da doživljanja drugega ne moremo spoznati s sklepanjem na lastno vedenje, temveč 

se mu lahko približamo z notranjim kinestetičnim posnemanjem (Simonič 2010). Naslednja, ki 

je še jasneje utemeljila pojem empatija, je Edith Stein. Njena razlaga je, da empatija ni samo 

preprosto prevzemanje čustev druge osebe, ampak gre pri tem tudi za to, da drugega doživimo 

kot ločeno osebo. Gre za izkušnjo doživljanja drugega. Pri tem se zavedamo, da se neka vsebina 

ali dogodek ne dogaja nam. Empatična oseba je sposobna videti položaj drugega iz svojega 

gledišča, ampak ni v istem položaju. Pri tem ima dostop do notranjega doživljanja drugega na 

način, ki ni odvisen od njegove sposobnosti ugibanja. Poudarila je tudi vlogo empatije kot 

samospoznavanje. Preko empatije lahko spoznamo tudi sebe in kako se razlikujemo od drugih. 

Empatija je tako osnova za razumevanje lastne moralnosti in vrednot, ki jih imamo (Simonič 

2010). 

Empatija je univerzalna lastnost, kar potrjujejo odkritja nevroznanosti. Odkrili so možganske 

procese in dejavnosti, ki bi lahko bili osnova za človekovo sposobnost empatije. Odkriti so bili 

zrcalni nevroni, ki so vrsta možganskih celic oziroma nevronov. Ti delujejo na enak način, 
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kadar izvedemo neko dejanje in kadar opazujemo nekoga drugega, ki izvede enako dejanje. 

Sistem lahko razumemo kot nevrobiološko osnovo za človekovo sposobnost dojemanja drugih. 

Ista dejavnost sproži še dejavnosti v drugih delih možganov, ki so odgovorni za socialne 

interakcije (amigdala in področja prefrontalnega korteksa). Obstajajo prepričljivi dokazi o tem, 

da je prefrontalni korteks dejaven pri prepoznavanju občutij drugih in pri refleksiji lastnih 

čustvenih stanj ter tudi čustvenih stanj drugih ljudi. Empatijo štejemo za desnohemisferični 

proces. V desno polovico možganov se nam vtisnejo afekti, nebesedna komunikacija in 

nezavedni procesi, ki se nam oblikujejo že v obdobju otroštva. Tako se v primarnih odnosih 

postavijo biološki temelji za vzpostavitev mehanizma procesiranja čustev, kar zaznamuje 

sposobnost za vstopanje v čustvene odnose v kasnejšem obdobju. Ključno vlogo pa ima 

dejavnost v tem delu možganov tudi za oblikovanje sposobnosti empatičnega zaznavanja. 

(Simonič 2014: 63–67) 

Empatija nas spremlja celo življenje in je pomembna komponenta vsakega posameznika, z leti 

pa postaja vedno bolj kompleksna in poglobljena. Razvojno gledano je najpomembnejše 

zgodnje razvojno obdobje posameznika, saj se empatija in njene karakteristike izoblikujejo v 

otroštvu. Skozi odraslo dobo ostaja empatija precej stabilna. Najpomembnejši temelji se tako 

izoblikujejo v otroštvu. Sam pojem empatija velikokrat povezujemo s pojmi simpatija, skrb za 

drugega, altruizem in socialno razumevanje. Pojma empatija in sočutje sta medsebojno 

povezana, vendar so med procesoma razlike. Pri obeh se v opazovalcu pojavijo občutja, ki so 

povezana z občutji druge osebe, vendar gre pri empatiji bolj za razumevanje osebe, pri sočutju 

pa se opazovalec zavzema za dobro počutje druge osebe. Pri empatiji sta zastopana afektivni in 

spoznavni vidik, med katerima je težko ločiti, saj sta med seboj prepletena. Afektivni vidik v 

ospredje postavlja enakost čustvenega doživljanja obeh oseb, spoznavni pa temelji na 

razumskem in intelektualnem razumevanju druge osebe. (Simonič 2014: 63–67)  

Pri empatičnem vživljanju se posameznik postavi na mesto drugega, pri tem pa zazna in razume, 

oziroma se vživi v misli in občutja drugega. V nasprotju s simpatijo in sočutjem se z drugim ne 

poistoveti. Posameznik deli misli in čustva z drugo osebo. Tako iz svoje perspektive razume 

stanje drugega. Pri tem posameznik spozna, kaj je vsebina določenega doživljanja druge osebe 

v tem stanju in kaj to doživljanje v tem stanju pomeni tej drugi osebi. Pri empatičnem vživljanju 

tako spoznamo doživljanje čustvenih, fizičnih ali psiholoških stanj drugih ljudi, gre za 

sposobnost branja čustvenega ozračja med ljudmi. Empatija je sama po sebi nevtralna, saj 

pomeni brez sodbe razumeti pozitivne in negativne izkušnje ljudi. Omogoča nam prepoznavati 

občutja drugega brez potrebe po naših identičnih izkušnjah, da bi to lahko razumeli. Si pa na 
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osnovi tega lahko razlagamo, kaj bi podobne izkušnje pomenile za nas. Drugega prepoznamo 

kot samostojno osebo, ki ima svoj jaz in je različen od nas, je individualen. Empatija omogoča 

razširitev zavesti posameznika. Človek se razširja tako v svet onkraj svoje notranjosti in seže 

do polja drugega. (Simonič 2010) 

Pomembna je tudi vloga empatije v družbi, saj deluje kot primarni motivacijski sistem v 

človeku, ki pripomore k boljšim odnosom v družbi, spodbuja povezanost ter občutek večje 

pripadnosti skupnosti. Nastopa kot zdravilo za družbeno ranjenost, ki je posledica egoizma in 

egocentričnega pogleda na svet. Empatija v zahodni multikulturni družbi omogoča vodenje 

demokratičnega dialoga z drugimi, saj je celotna družba tako zelo različna. Z empatijo sežemo 

čez okvir egocentričnega pogleda na svet. Omogoča nam, da celoviteje razumemo sebe in 

druge, pri našem dojemanju sveta pa vključujemo v to tudi druge. Kajti če gledamo na svet kot 

celoto, v tem kontekstu vidimo druge kot dejavne udeležence ter soustvarjalce te celote, potem 

lahko vedno znova pridemo do nečesa novega (Simonič 2010, Simonič 2014). Prav tako ohranja 

pozitivne odnose in je vir samouresničitve in potrditve. Spodbuja posameznikovo moralno 

delovanje, ki prispeva k prosocialnemu in altruističnemu vedenju, saj skrbi za tople in tesne 

medsebojne odnose in preprečuje nasilje. Empatija vodi človeka v prosocialnem in moralnem 

odločanju, saj z njo lahko preberemo dogodke in se nanje odzovemo. Tako je človek motiviran, 

da skrbi za sočloveka (Simonič 2014). Nesreča drugega na nas deluje motivacijsko in vpliva na 

solidarnost ter potrebo po pomoči. Če pomagamo, se bolečina obeh zmanjša ‒ tistega, ki trpi, 

in drugega, ki sočustvuje. Ljudje se ne odzivajo vedno empatično, temveč sta pogosta odziva 

brezbrižnost in privoščljivost. Kako se bo nekdo odzval, je predvsem odvisno od podobnosti 

med žrtvijo in opazovalcem. Če sta si zelo podobna, je večja verjetnost, da bo opazovalec tudi 

pomagal. Pomoč je odvisna od čustvene bližine med tistim, ki pomaga, in osebo v stiski (Ule 

2004). S tem, ko se človek sočutno odzove, lahko poseže po dejanjih, ki bodo zmanjšala stisko 

drugega. Lahko bi rekli, da empatija skrbi za to, da se človek v pomembnih trenutkih odloči 

skladno z moralnimi principi (Simonič 2010). 

Empatija mora biti dejavni proces. Če bi samo opazovali, prepoznavali drugo osebo ter njen 

položaj, bi bilo to pasivno dejanje. V medosebnih odnosih je to veliko bolj kompleksno, zato 

se moramo usmeriti v dejavni vidik empatije, ki pripomore h kritičnemu razmišljanju, k 

spremembi družbene zavesti in upoštevanju celotnega konteksta. To pa vodi v konkretna 

dejanja, s katerimi se da preprečiti tudi družbene tragedije. (Simonič 2010) 

Posameznik si z empatijo razširi svojo zavest, saj v polje doživljanja vpelje drugega 

posameznika in odnos z njim, katerega del prestavlja tudi sam (Simonič 2014). Empatija je 
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zmožnost in pripravljenost na odprt odnos, omogoča nam jasno zaznavo, naklonjenost do 

drugega in drugačnega (Lunaček, Stamos 2012: 299–301). Na splošno tako vidimo, da ima 

empatija za nas pomembno vlogo z evolucijskega vidika, saj vodi v večjo povezanost v 

skupnosti, ohranja socialne vezi in pozitivne odnose. Empatija je tudi vir samouresničitve in 

potrditve, saj posameznik, ki začuti, da ga drugi empatično sprejemajo, dobi o sebi določeno 

podobo. Empatija omogoča neko pristno skrb za drugega, vezi so zato globlje in osebne 

(Simonič 2010). Bolj ko je človek empatičen, lažje se sporazumeva z drugimi osebami in to mu 

pomaga bolje delovati v celoti. Razvoj empatije kot kompetence je del vseživljenjskega učenja 

(Vreček 2015). Kadar posameznik v svojem okolju nima možnosti razviti empatije, ima še 

vedno možnost za razvoj kasneje v življenju, pri tem pa je treba zagotoviti optimalne pogoje. 

Zato bi se moralo tudi šolstvo bolj zavedati pomembnosti empatije in jo skušati bolj 

sistematično spodbujati (Skalar 1997). Empatija in prosocialno vedenje sta zelo zaželena v šoli, 

saj pomagata ustvarjati pozitivno šolsko klimo, vplivata na boljše medsebojne odnose, zavirata 

agresivno vedenje in izboljšujeta šolski uspeh. Prosocialno vedenje podpira dejavno učenje, saj 

so odnosi tako boljši tudi med učenci in učitelji. Prosocialno vedenje je vrednota, ki se je 

moramo v šolstvu še posebej dobro zavedati, saj lahko z njo pokažemo pomembnost pri skrbi 

za pravičnost in enakost na lokalni, nacionalni in tudi mednarodni ravni. Vrednota je pomembna 

tudi za koncept dejavnega državljanstva (Caprara idr. 2014: 386–396). 

UMETOST IN EMPATIJA 
Empatija je odziv gledalca na dejanja drugih, lahko pa se empatično odzovemo tudi na 

razumevanje in sprejemanje emocij preko umetniških del. Izvira iz notranjih občutij in doživetij 

posameznika, ki jih sprožijo opazovani objekti, v katere opazovalec projicira samega sebe. 

Drugi osebi se z analognim sklepanjem na lastno vedenje ne moremo približati v razumevanju 

njenega doživljanja, ampak lahko njeno doživljanje dojamemo s približevanjem z notranjo 

kinestetično imitacijo. Empatija je povezana z domišljijskim zavedanjem emocij drugega, saj 

izhaja iz domišljije, vsebino pa sestavljajo občutki, ki so obarvani z empatičnim pomenom. Ko 

se postavimo v drugo osebo, doživimo določene kinestetične občutke, ki nam obudijo doživetja 

iz preteklosti. V povezavi empatije z umetnostjo ima pomembno vlogo vizualna informacija. 

Tukaj imajo glavno vlogo nosilci likovnega dela – prvine likovnega jezika, ki s svojo strukturo 

tvorijo nam že znani vzorec. Tako nam umetniško delo omogoči, da kot neodvisni opazovalec 

doživimo prostor, ki ga trenutno opazujemo in zaznavamo. (Tajnik 2002: 41–42) 

Empatija je sestavljena iz dveh procesov. Prvi je identifikacija z drugo osebo ali objektom, 

drugi pa je zavedanje lastnih občutij po identifikaciji. Tu se zgodi še proces projekcije, ki je 
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nezavedna, njena vsebina pa je lahko zavedna. Pri empatiji se zabriše meja telesnosti, kar nam 

omogoči intuitivno razumevanje. Empatijo bi lahko označili za proces spoznavanja, kjer se 

zlijeta meja jaza in objekta, da lahko afektivno doživimo drugega. Gledalec se odzove 

emocionalno, pri tem sintetizira čustveni doživljaj in lastno afektivno doživljanje. Estetska 

izkušnja nam prinese stanje ugodja/neugodja, ki ga občutimo in se giblje v določenem polju 

občutkov. Empatija gledalcu omogoči občutke sinestezije, ki so ustvarjeni na osnovi zavedanja, 

lastnih spoznanj sebe in okolice. Doživljanje neke podobe pa se zgodi v vmesnem prostoru, ki 

je del prostora umetnine, duhovnega prostora neodvisnega gledalca in realnega prostora, v 

katerem je umetniško delo. (Tajnik 2002: 41–42)  

Tudi iz preteklosti lahko vidimo, kakšno je bilo razmerje med podobami in ljudmi. V ta obseg 

sprejemamo vse podobe, ne samo tiste, ki jih dojemamo kot umetniške. Iz tega ni razvite 

posebne teorije odzivanja, razvili pa so se ustrezni termini in omogočene so bile možnosti za 

načine, s katerimi so kognitivno teorijo okrepili dokazi zgodovine. Tako je bilo obravnavanih 

veliko število dokazov o tem, kako so se ljudje iz različnih razredov in kultur odzivali na 

podobe. Pri tem se ne smejo upoštevati samo simptomi in vedenje gledalcev, ampak tudi 

učinkovitost in vplivanje samih podob. Nismo pozorni samo na to, kaj gledalec počne, ampak 

tudi na to, za kar se zdi, da počnejo same podobe. Ne upoštevamo samo tistega, kar ljudje 

storijo, kot posledica njihovega razmerja z upodobljeno podobo, ampak tudi tisto, kar 

pričakujejo od same forme in zakaj sploh pride do takšnih pričakovanj. Posebna moč podob je, 

da gledalce lahko povzdignejo tudi do sočutja in soudeleženosti. Stremenje k temu sočutju 

najjasneje vidimo prav ob Kalvariji. Sveti kraji, ki so na lepih gorskih predelih, so sestavljeni 

iz številnih kapel, v katerih so najbolj življenju podobna kiparska in slikarska dela. Cilj teh del 

je, da gledalca močno pritegnejo v sočutno razmerje s samimi prizori. Ti sveti kraji že od nekdaj 

učinkujejo na tiste, ki se tam zbirajo. Nekatere figure so tako pristne, da nas čudi prav ta njihova 

živost. Materiali in dodatki služijo še boljši okrepitvi občutka realnosti. Figure dojemamo kot 

bitja. Seveda se je od samega prizora možno estetsko distancirati in se tako izogniti lastni 

vpletenosti. Vendar pa ti prizori na Kalvariji spodbujajo način privabljanja do te mere, da tudi 

slikarska dela delujejo kot živi prizori. Tako se distanca umakne našemu globokemu posluhu 

za stisko upodobljenih ljudi in prav takšno sočutje je bilo seveda cilj mediacije s pomočjo 

podob. Čeprav so ti sveti kraji s svojo pojavnostjo na lepih in osamljenih krajih gotovo dejavnik 

za pobožen odziv, pa so seveda realistične podobe tiste, ki usmerjajo pozornost in sprožijo 

čustveno angažiranost. Skoraj vsaka podoba vzbudi v gledalcu slutnjo organske prisotnosti, ki 

je na njej upodobljena. Če je teh namigov veliko in so natančni, podobo vidimo zelo živo in se 
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tudi odzovemo na to živo realnost, v nas pa spodbuja visoko čustveno razburjenje in vpletenost. 

Ne spodbujajo nas samo pretirani izrazi nekih čustev ali bolečine, ampak tudi vtis, da sami 

lahko v sebi udejanjimo kanček tega trpljenja in pristnosti. Le redki ljudje se bodo poizkušali 

oddaljiti prehodu od gledanja k empatiji in se tako uprli ter poizkušali zanikati ene najbolj 

temeljnih spontanih elementov razmerij med občutkom in zaznavo (Freedberg 2014). Tako je 

tudi s sodobno umetnostjo, ki se ukvarja s sodobnimi težavami in želi prav tako privabiti 

gledalce, da se soočijo z njimi. 

S tega vidika si moramo bolj prizadevati za razvoj estetskega čuta pri učencih, saj omogoča, da 

skozi seznanjanje z umetniškim delom pridemo do spoznavanja samega sebe in sveta, kar pa 

vpliva tudi na oblikovanje posameznikovega notranjega sveta in njegovega odnosa do realnosti. 

Umetnost tako pomaga pri celostnem razvoju osebnosti, kar zajema intelektualni, ustvarjalni in 

emocionalni razvoj človeka. (Bračun Sova, Strnad 2012: 24) 

VZGOJA Z UMETNOSTJO 
Sama estetika spodbuja odnose, povezave, občutljivost, svobodo in ekspresivnost. Povezava 

med estetiko in etiko nas oddaljuje od vseh oblik nasilja in podrejanja. Ko doživljamo neko 

umetnino, nas to spodbuja h globljemu razumevanju opazovanih objektov in o njihovi 

umeščenosti v celoto. Če se kognitivno, emocionalno in motivacijsko povežemo z nekim 

objektom, se pojavi občutljiv in spoštljiv odnos do stvarnosti, kar si prizadevamo doseči pri 

vzgoji za razvoj moralne odgovornosti in prosocialnosti. V otroku moramo spodbujati sočutno 

imaginacijo, saj ta vodi v estetsko katarzo. Bistvo estetske katarze pa je, da se v človeku očistijo 

duševni občutki, ki jih je sprožilo vživetje, tako da se posameznik zave določenih delov 

duševnosti, ki so nam drugače skriti. Poleg tega je katarzično doživetje vrhunska izkušnja, ki 

vpliva na razvoj osebnosti. (Kroflič 2011: 51–65) 

Preko umetniškega doživljanja pridemo do zlitja osebe in predmeta. S tem, ko svoje življenje 

prestavimo v nežive stvari, smo tudi sami preoblikovani. Ob empatičnem združenju z neživim 

predmetom se pojavi prijeten občutek harmonije. Človek ima potrebo po priznanju svojega 

notranjega sveta s strani drugih. Za to priznanje si lahko prizadevamo tudi skozi umetnost. 

Umetnosti si ne moremo razložiti brez upoštevanja okolja, drugih v njeni obravnavi. Skozi 

izkušnjo umetnine lahko odkrijemo edinstveno refleksivno zavest narave človekovega 

položaja. Ko ustvarjamo, ne doživljamo samo z duhom in telesom, ampak tudi z medijem. Skozi 

medij doživljamo snov in idejo. Ob končnem izdelku v njem opazimo tako osebni slog 

doživljanja snovi ali ideje ter vse doživljanje skozi sam likovni proces oblikovanja. Doživljanje 
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je celota umetnikove lastne biti. Ko se vživljamo v umetnino, odkrivamo naravo človekovega 

položaja in umetnikovega doživljanja. Umetnina uteleša umetnikov slog in njegovo osebno 

perspektivo na svet. Skozi umetnino lahko prodremo v edinstven svet umetnika. Takšen 

vpogled v drugo osebo ima veliko vrednost. V empatiji, ki jo občutimo preko umetnosti, je 

veliko prostora za domišljijo. Skozi slog umetnika spoznamo tudi resnico o sebi, saj je lahko 

neka forma dovolj dobra, da doseže poglobljeno razumevanje umetnikove edinstvenosti, ki nam 

je skupna z njim. Ko začutimo empatijo z umetnikom, v njegovem delu, v doživljanju, ki je 

utelešeno v umetnini, tako prepoznamo sebe in svoje občutenje. »Umetnost je stvar izražanja 

svojega občutenja, utelešenje svojega občutja, identifikacije, vživljanja in s tem spoznanja in 

kazanja svoje identitete, tudi spoznanja svoje identitete ter samodefiniranje.« (Žalec 2010: 266). 

Pri empatiji, ki jo povzročimo z umetniškim delom, gre za empatijo z umetnikovim pogledom, 

ki je ujet v mediju. Empatija povezuje ljudi v skupnost, saj gre za identifikacijo z izkušnjo. S 

pomočjo upodabljanja lahko zavedanje nekoga v prostoru, okolju zelo dobro opišemo. 

Umetniško delo lahko spremeni pogled na neko vsebino. Umetnost je tudi ogledalo nas samih 

in družbe ter dojemanja sveta (Žalec 2010: 264–269). 

Vzgoja z umetnostjo naj bi omogočala razvoj občutka varnosti, morale, samozaupanja, 

izražanja, mentalni razvoj, emocionalno katarzo, vednost o zgodovini in kulturi, identifikacijo 

z določeno kulturo, zmožnost odpravljanja težav, prostočasne dejavnosti itn. Vsakdo, ki je 

udeležen v doživljanju umetnine, pa naj gre za ustvarjanje, poustvarjanje ali zgolj vživljanje v 

umetniško stvaritev, je v območju umetniške izkušnje. Za razumevanje notranje vrednosti neke 

umetniške izkušnje je ključno spoznanje, da je umetnina most med umom umetnika in 

odjemalcem umetnine. Umetniški ustvarjalni proces je kompleksen ter skrivnosten, deloma 

ozaveščen, ki ga sestavljata ekspresija in intuicija. Proces podoživljanja umetnine je vzporeden 

procesu ustvarjanja, saj je individualna izkušnja neposredna in zasebna, interpretacija pa je 

poizkus, kako to notranjo izkušnjo podati drugim. Umetnost komunicira preko neposredne 

izkušnje. Pri pogledu na umetnino doživimo močno občutenje, ki je podobno občutenju lepote 

narave. Estetska izkušnja tako ni pasivna, saj opazovanje spodbuja radovednost, spraševanje in 

mogoče razlage. Umetniška imaginacija je sredstvo, s katerim lahko spoznamo in se vživimo v 

svet drugega. Umetnik je s tem omogočil nove perspektive pogleda na življenje. Imaginacija 

vsebuje vrsto komponent, ki so pomembne za etično razsojanje. Vživetje v umetniško stvaritev, 

v njeno osebo ali dogodek, sočutje z njeno usodo, refleksija dogodkov, ki se nam mogoče ne 

bodo zgodili, zmožnost ustvarjanja vizij o možnih svetovih, ki ukinjajo sebičnost in 

nepravičnost, so prednosti imaginacije, ki poglabljajo posameznikovo etično zavest. Umetnost 
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naj bi spodbujala tudi kognitivno presojo in motivacijo za učenje. Spodbuja nas v procese 

zavedanja. Umetnost nevidne skrivnosti življenja prestavi v vidno območje in s tem omogoči 

dejavno doživetje in osebno izpolnitev. Umetnost omogoča gledalcu stik z dogodki, s kraji, z 

osebami ali s težavami in mu daje tudi izkušnjo, ki je globlja, ostrejša in precizna. Kot eno 

najučinkovitejših orodij za osebnostni razvoj posameznika se je pokazalo prav ukvarjanje z 

umetnostjo. Umetnini in umetniški imaginaciji pripisujemo vrednost prav zaradi mogočega 

pozitivnega vpliva na etični in politični razvoj posameznika in skupnosti. Umetnost nam 

razkriva različne perspektive življenja in nam omogoča srečevanje z drugačnim, kar nas popelje 

v bližino ideje osebne izpopolnitve v skupnosti, ki je človeška, pravična, solidarna in 

inkluzivna. (Kroflič 2007: 15–17) 

Umetnostna vzgoja in odziv na umetnost lahko učence spodbudita, da ponovno premišljujejo o 

svojih stališčih, vrednotah in pričakovanjih ter se soočijo s svojimi predsodki. Zato ima 

umetnost lahko tudi moralno-izobraževalno vlogo. Z uporabo umetnosti lahko pri posamezniku 

izostrimo občutljivost za čustva in s tem okrepimo empatijo, kar je pomembno tudi za boljše 

sodelovanje in odnose posameznika z družbo. (Halstead, Pike 2006: 64–65) 

V likovni vzgoji nosita danes enako pomembno vlogo tako likovno izražanje kot tudi likovna 

apreciacija. Več je spodbujanja k svobodnemu likovnemu izražanju, medtem ko likovni 

apreciaciji namenjajo premalo pozornosti. Zavzemati se je treba za ravnovesje med njima, saj 

vidika vplivata drug na drugega in se tako bogatita. Zato se je po svetu že pokazala potreba po 

sistematičnem pouku likovne apreciacije, še posebej pri starejših učencih, kjer ustvarjalno 

likovno izražanje prihaja v kritično fazo (Aguirre 2004, Duh 2004). Torej se je treba 

osredotočati na učenčevo celostno razumevanje umetnosti, zato je treba združiti spoznanja s 

področja umetnostne zgodovine, umetnostne kritike, estetike in umetniškega ustvarjanja 

(Hickman 2005). Izobraževanje na teh štirih področjih prispeva h kreativnosti, k razumevanju 

umetnosti, umetnikov, umetniškega procesa in pravil ter funkcij umetnosti v različnih kulturah 

in družbah (Dobbs 1998). 

OBISK MUZEJA ALI GALERIJE 

V Sloveniji se je potreba po razvoju muzejske pedagogike pokazala šele v drugi polovici 20. 

stoletja. Takrat so v muzejih zaposlili prve kustose pedagoge, ki so uspešno vpeljali tuje 

izkušnje s področja muzejske pedagogike. Vendar pa je ostalo teoretsko področje neraziskano, 

kar je pustilo negativne posledice v naši muzejski praksi. Vodilo muzejske pedagogike je, kako 

mladim raziskovalcem na najbolj primeren način predstaviti razstavljena umetniška dela. 

Umetniška dela so kompleksna in večplastna, zato jih moramo tudi preučevati 



 

10 
 

interdisciplinarno (Tavčar 2009: 57). Muzejski pedagogi se ukvarjajo z vrednotenjem 

posameznih del z različnih zornih kotov. Pri tem si pomagajo z različnimi področji, kot so 

estetika, zgodovina, pedagogika dialoga, nove komunikacijske teorije, sociologija, geografija, 

psihologija, psihoanaliza ipd. Vse to povezovanje pa vodi k bolj kakovostnemu gledalčevemu 

odzivu na umetnino (Arriaga in Aguirre 2013, Tavčar 2009). Obisk muzeja oziroma galerije 

sam po sebi ne zadošča za polno dojemanje umetnine. Pri učencih je treba razvijati tudi 

kompetence načina gledanja, ki omogoča interpretacijo umetnin. Zato se trudimo, da bi mladi 

lahko z obiskom v galerijah pridobili dodatno znanje, povezano s širšim kontekstom, kot jim 

ga lahko nudi učilnica. Pomembno je torej, da se povežeta znanje, pridobljeno v šolskih klopeh 

z različnih področij, in obisk umetnostnega muzeja ali galerije (Tavčar 2009). Obisk galerije 

omogoča dejavno učenje, kar je dobra alternativa učenju v učilnici, čeprav danes sodobna 

tehnologija omogoča prikazovanje umetnin tudi v učilnici. Učencem muzej omogoča delo s 

konkretnimi predmeti ali reprezentacijami artefaktov, ne samo z besedili. Neposredni stik ima 

poseben psihološki učinek. Učenci razvijajo spretnosti povezovanja različnih področij ter 

spoznanja različnih konceptov, kar jim daje možnost, da se seznanjajo z lastno in tujo kulturno 

dediščino in s tem tudi oblikujejo zavest o skupnosti in socializaciji. Nasploh je proces 

poučevanja v galeriji ali muzeju bolj dinamičen kot v učilnici, kjer imamo opravka s 

kontinuiranim in strukturiranim učenjem (Talboys 2010). Z ogledom naj bi učenci pridobili bolj 

trdno povezavo med različnimi znanji. Razstavljena umetniška dela spodbujajo učence k 

razvijanju različnih kognitivnih procesov, kot so primerjanje, klasificiranje, pomnjenje in 

generaliziranje. Zato je pomembno, da se zavzemamo za čim bolj kakovostno povezovanje 

znanj in čim bolj kakovostno pridobivanje izkušenj tudi z obiskom galerij in muzejev. Danes 

se slovenski muzeji in galerije še posebej trudijo pridobiti večjo pozornost šolskih in 

predšolskih otrok, tako da jim nudijo različna vodstva, delavnice in posvete s pedagogi (Tavčar 

2009: 73). Muzejsko učenje temelji na procesu, ki sta ga raziskovala Piaget in Erikson. Učenje 

pojmujeta kot dinamičen proces med učečim in njegovimi izkušnjami, saj na osnovi novo 

pridobljenih informacij stalno spreminjamo svoje dojemanje sveta. Obiskovalce v muzeju 

razdelimo na tri skupine: otroci, najstniki in odrasli. Vsaka od teh skupin se po svojih izkušnjah 

precej razlikuje med seboj. Od tega je odvisna tudi percepcija posameznika. Zato morajo biti 

muzejski programi sestavljeni tako, da se lahko obiskovalci z njimi identificirajo in se povežejo 

z njihovimi realnimi izkušnjami. Pri mlajših skupinah otrok se moramo osredotočiti na 

posamezne razstavljene objekte, ker jim želimo podati čim boljše razumevanje pomembnih 

pojmov. Pri najstnikih pa je smiselno, da percepcijo nekega umetniškega dela povežemo z 

različnimi čustvi in z njihovimi lastnimi težavami ali s pogledi na svet, saj v tem času izgrajujejo 



 

11 
 

svojo osebnost. Muzej je lahko prostor, kjer bodo njihove ideje poslušane in sprejete. Umetnost 

jim lahko omogoči povezavo z mislimi drugih. Ko jih seznanimo z umetniki in njihovim 

izražanjem čustev o konfliktih, moči, vojni, pravici in ljubezni, jim to lahko koristi pri 

razumevanju lastnih težav. Muzej ima pomembno vlogo tudi kot prostor, kjer se bodo družili s 

prijatelji in se srečali z vrstniki, saj je interakcija z drugimi lahko dobra motivacija za učenje. 

Muzej naj bo tako prostor za učenje in sproščanje, za raziskovanje, tudi lastnega potenciala in 

identitete (Jensen 1999: 110–117). 

Učenci morajo za učinkovito učenje v muzeju vedeti, zakaj so tam in kako bodo uporabili 

informacije. Imeti morajo tudi nekaj svobode za izbiro specifičnega aspekta učenja, nekaj 

nadzora nad tem, kako se bodo učili, in pomembna je tudi spodbuda za učenje skupaj s sošolci 

(Griffin 2007: 31–42). Približati jim moramo rabo zahtevnejšega likovnega jezika in njegove 

izrazne možnosti. To bo vodilo k večji občutljivosti pri zaznavanju umetnin in njenih sporočil, 

kar pa lahko privede k povečanemu številu obiskovanj kulturnih ustanov in s tem k večjemu 

zanimanju otrok za takšen obisk. Tako bi pridobili občinstvo za kasnejša obdobja (Bračun Sova, 

Strnad 2012, Tavčar 2009). Učencem pomaga opazovanje umetnin tudi do odkrivanja tistega, 

kar je zanje pomembno »tukaj in sedaj« v obdobju, ko se učijo in razvijajo s pomočjo različnih 

področij, med njimi je seveda tudi umetnost (Strnad 2006). Da bi učenci postali pravi kritični 

in kompetentni opazovalci umetnosti, potrebujejo znanje, ki jim bo omogočilo soočanje s 

produkti vizualne kulture. To znanje pa si lahko pridobijo skozi analiziranje in vrednotenje 

umetniških del pri pouku likovne umetnosti. Znanje jim bo dalo tudi moč, da postanejo dejavni 

opazovalci, ki se zavedajo, da ne obstajata samo ena resnica in enoten pogled na svet (Knight 

2010). Umetnost učencem nudi, da skozi njo spoznavajo sebe in svet. Zato je velika prednost, 

če se zavedamo te vzgojne vrednosti, ki jo učencem nudi spoznavanje, analiziranje, doživljanje 

in vrednotenje umetnosti (Strnad 2005). 

Učenje v muzeju in galeriji tako vključuje naša estetska pričakovanja, omogoči rast motivacije 

in zanimanja, razumevanje idej in socialno interakcijo. Muzej je okolje, v katerem človek »tvori 

lastne pomene, ima pristne izbire, se srečuje z izzivi, prevzame nadzor nad svojim učenjem, 

sodeluje z drugimi in mu lastna prizadevanja dajejo dober občutek«. (Paris idr.1998, str. 271; 

nav. po Griffin 2007) 

PRISTOPI OZIROMA METODE INTERPRETACIJE UMETNIN 

Pri metodi estetskega transferja je poudarek na pedagoški vrednosti estetske izkušnje. Iščemo 

najbolj primeren način za prenos estetskih sporočil umetnin na učence. Na voljo so nam različne 

poti za razvijanje razumevanja umetnin, bistveno pa je, da se vse zavzemajo za to, da učence 
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usposabljamo za dojemanje umetniških del. To vodi tudi do likovno estetskega razvoja in 

vzpostavitve pozitivnega odnosa do umetnosti. S tem spodbujamo učenčevo lastno raziskovanje 

(Duh, Zupančič 2013). Velja poudariti še to, da je sprejemnik še kako pomemben za sam obstoj 

umetnosti. Umetniško sporočilo se podaja v likovnem jeziku, zato ga je treba poznati, da lahko 

pridemo do razumevanja tega sporočila, ki v nas sproži reakcijo. Posledično pa to prinese tudi 

spremembo v dojemanju sveta in razumevanju samega sebe (Strnad 2006).  

Pedagogi želijo doseči kar najboljše pogoje za razvoj estetskega občutka pri učencih. »Metoda 

estetskega transferja izhaja in upošteva vse osnovne premise likovne didaktike in likovne 

pedagogike. Še posebej: 1. načela likovne umetnosti, 2. splošne učno-vzgojne metode likovne 

didaktike, 3. specifične likovnovzgojne metode in 4. osnove muzejske pedagogike.« (Duh, 

Zupančič 2013: 73) 

Učencem se morajo umetniška dela predstaviti tako, da opazovanje umetniškega dela sproži 

interakcijo med opazovalci in umetniškim delom, čutni dražljaji, ki pri tem nastajajo, pa se 

navežejo na področje spomina, izkušenj, čustev in asociacij. Vsak posameznik vzpostavi 

drugačen odnos do umetnine, zato pripravimo tudi ustrezne pogoje za diskusijo. Učenci bodo 

tako lahko izrazili svoje poglede in se odzvali na različnih ravneh: čustveni, asociativni in 

formalni intelektualni ravni. 

Nove estetske izkušnje nam omogoči kakovostna izbira umetniških del, ki nosijo močna 

estetska sporočila. 

»V metodi estetskega transferja sledimo trem stopnjam:  

•  percepcija: zaznavanje likovnega dela z vsemi čutili in sproščanje čustev, 

•  recepcija: ubesedenje slik,  

•  reakcija: delovanje, produktivni odziv na umetniško delo.« (Duh, Zupančič 2013: 75) 

Percepcija učence usmerja k čim bolj jasni percepciji umetniškega dela. Drugi korak skrbi za 

izražanje percepcije z besedami, s tem pa percepcija postane ozaveščena in ponotranjena. Te 

likovne perceptivno-receptivne zmožnosti imenujemo likovna apreciacija. Pomemben del 

likovne apreciacije je afektivnost, ki se sproži ob stiku z umetniškim delom in je odvisna od 

različnih dejavnikov vsakega posameznika. »Recepcija je ustvarjalen proces aktivnega 

sprejemanja informacij in njihove predelave.« (Duh, Zupančič 2013: 76). Pri recepciji gre za 

odziv na umetniško delo, kjer se prepletata kognitivna in afektivna komponenta. Reakcija pa je 
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posameznikov individualni produktivni odziv na umetniško delo. Z združevanjem vseh treh 

stopenj pridemo do nove estetske izkušnje (Duh, Zupančič 2013). 

Za interpretacijo umetnin nam je na voljo kar nekaj pristopov. V nadaljevanju bom zato 

predstavila primere dobrih praks, ki so se razvile v osnovnih šolah in v okviru umetniških galerij 

ter muzejev. 

LIKOVNA APRECIACIJA 

Z izrazom likovna apreciacija označimo dejavnosti učencev, pri katerih se ukvarjajo z 

vrednotenjem in ponotranjanjem umetniških del. Pri tem želimo, da bi učenci razvili čim bolj 

subtilne percepcije del. S samim pojmom likovne apreciacije se ukvarjajo že več kot stoletje. 

Na področju nekdanje Jugoslavije sta termin uporabila Kraguljac in Karlavaris. Označuje 

proces dejavnega sprejemanja kakovostno predstavljenih umetniških del in ponotranjeno 

ustvarjalno reagiranje na njih. Z izrazom združujemo perceptivne in receptivne sposobnosti. 

Označuje tudi kompleksnost pojavov pri samem interpretiranju del pri likovnem vrednotenju. 

Likovna apreciacija je živ proces, pri katerem se vzpostavi odnos med gledalcem in umetnino, 

opazovanje pa temelji na čustvih, ki so povezana s podoživljanjem in sprejemanjem skladnosti 

in izraznosti likovnih del (Duh, Zupančič 2013). Cilj likovne apreciacije je, da so učenci 

sposobni prepoznati kompleksne povezave, ki tvorijo neko umetniško delo (Shütz 2002, v Duh 

2014).  

Z likovno apreciacijo bi bilo treba začeti že zgodaj in sposobnost sistematično razvijati z 

ustreznim pedagoškim delom skozi celotno pot izobraževanja. Čeprav je pri mlajših otrocih 

stopnja likovnoapreciativnih sposobnosti še nizka, lahko učitelji primerno gradijo na teh 

sposobnostih in otroških izkušnjah in jim tako nudijo spodbudo ter razširitev njihovega 

besednjaka. Učitelj tako skupaj z njimi spoznava nove predmete, jim pomaga prepoznati 

kakovost, pri tem pa jih spodbuja k izražanju občutkov in misli. S tem se bo aktiviralo 

posameznikovo mišljenje, kar bo koristno tudi za ostala področja učenja in reševanja problemov 

(Duh, Zupančič 2013). Opazovanje umetniških del mora biti pomensko doživetje. V razredu 

moramo poskrbeti za primerne pogoje, da bodo vsi lahko brez strahu izrazili osebna mnenja, 

saj so interakcije med umetniškim delom in učenci različne, proces je subjektivno pogojen, 

dinamičen in individualen (Duh 2004, Duh 2014). Samo vrednotenje pa nam da lahko veliko 

več, saj spodbuja tudi druge načine izražanja, ne samo besednega. Tako se bolj povežeta tudi 

likovno izražanje in vrednotenje. Cilj razumevanja estetske izkušnje ni samo odkrivanje 

sporočil preko umetniških del, temveč razumevanje drugih in sebe, razumevanje preteklih 

izkušenj skozi umetniška dela, ki smo jih preučili. Estetsko razumevanje nam zagotavlja 



 

14 
 

vpogled v nas same, spodbuja našo razumnost, bogati domišljijo in osmišlja naše izkušnje, na 

kratko, skozi njo odkrivamo našo lastno identiteto (Aguirre 2004). Če tako poskrbimo za bolj 

smiselno povezovanje in dopolnjevanje likovnega izražanja in vrednotenja, lahko učenci skozi 

analizo umetniškega dela pridejo tudi do novih idej. Umetnino tako uporabijo kot izhodišče za 

lastno ustvarjanje. Umetniška dela učencem posredujejo tudi informacije o tem, kako je 

umetnik doživljal družbo ter kulturo, v kateri je deloval. To jim je lahko navdih za lastno 

izražanje, da črpajo iz svojih izkušenj in tako odgovarjajo na sodobna vprašanja skozi svoje 

delo (Knight 2010: 236–243). Učenci bodo z učenjem apreciativnih sposobnosti izboljšali tudi 

svoje pisanje. Pripomogli bomo h grajenju sposobnosti ubesedovanja, vizualizacije in 

spominjanja. S tem, ko učitelj skupaj z otroki zbrano in pazljivo vodi pogovor skozi likovne 

umetnine, otroci počasi usvojijo sposobnost spoznavanja in opazovanja sveta umetnin. S 

pridobivanjem takšnih izkušenj bodo učenci okrepili samozavest pri izražanju svojih idej in tudi 

pri praktičnem likovnem izražanju. Ob pogovorih z učenci tudi učitelj dobi bogato povratno 

informacijo. S tem bomo ustvarili temelje za kakovostno likovnopedagoško prakso. Otrok se 

ob ogledovanju del umetnikov ali sošolcev uči tudi vrednotenja, kako opisati videno s 

primernimi besedami. Nauči se interpretiranja lastnih del in del svojih sošolcev. Zato je 

apreciacija enakovreden in enako pomemben del kot sama likovna produkcija. Z doseganjem 

višjih apreciativnih sposobnosti lahko pričakujemo tudi bolj kompleksna, z estetskimi sporočili 

obarvana ter ustvarjalno realizirana likovna dela učencev (Duh, Zupančič 2013). 

VODENA INTERPRETACIJA 

V muzeju Getty v Los Angelesu se zavzemajo za učenje v muzeju, ki mora biti pristna globoka 

izkušnja, da človeka lahko tudi preoblikuje. Rika Burnham in Elliott Kai-Kee (2011) izhajata 

iz Gadamerjeve hermenevtike in ideje umetnosti kot izkušnje Johna Deweyja. Pravita, da sta 

pogovor in izmenjava mnenj temelja za poglobljeno razumevanje umetnine. Poudarjata pa tudi 

drugo plat srečanja z umetnino, torej skozi izkušnjo. Umetniško delo nas usmerja in nam daje 

nove občutke tako skozi izkušnjo kot tudi dialog, saj imata močan medsebojni vpliv. Če je bila 

izkušnja v muzeju oziroma galeriji res prava, bo obiskovalec odšel s preoblikovanim pogledom 

na svet. Osnova za dobro galerijsko vodenje pa je pedagogovo poglobljeno znanje o umetnini. 

Zato se mora seveda na vodenje dobro pripraviti z raziskavo obravnavane umetnine. Učitelj 

mora svoja spoznanja nato podati učencem glede na to, kako se dialog z njimi razvija. Dialog 

se mora razvijati v odprti smeri interpretacije s sugeriranjem možnosti. Mora imeti svoj prostor, 

ki pa mora biti tudi ustrezno omejen. Tega prostora ne sme biti premalo, saj je interpretacija 

trdno oblikovana. Če je prostora preveč, interpretacija nima smeri, zato pedagog skrbi za 

ustrezno omejitev. 
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Kot vidimo, se za govor o umetninah v muzeju uporabljajo med seboj podobni izrazi, kot so 

»pogovor«, »diskusija« in »dialog«. Vsi trije predstavljajo različne načine učenja v muzeju in 

skupaj tvorijo taksonomijo govora. Avtorja vsakemu posebej namenjata poseben pomen, da bi 

s tem pojasnila, kako se uporabljajo v galeriji. Vsak ima svoj namen, svojo strukturo in ton, 

avtorja pa jim določita tudi svojo obliko, ki označuje njihov pomen; pogovoru krog, diskusiji 

trikotnik in dialogu diamant. (Burnham, Kai-Kee 2011: 79)  

Pogovor je najbolj ohlapen in svoboden način govora. Gre za neformalen govor o umetniškem 

delu, do katerega pride, ko si ga ne ogledujemo sami. Pri tem povemo nekaj o umetniškem delu 

in kaj nas je pritegnilo. Tudi ko pogovor vodi pedagog, ni pripravljen vnaprej, temveč prosto 

poteka. Obiskovalci skupaj z učiteljem klepetajo o umetniškem delu, podajo svoj pogled nanj 

in postavijo tudi kakšno vprašanje. Učitelj mora pri tem skrbeti za ozračje, v katerem se 

opazovalci dobro počutijo in se sprostijo ob govoru. Učitelj jih spodbuja k sodelovanju, a jih 

ne sili, posreduje tudi kakšen podatek in izrazi svoje mnenje, pri tem pa spoštuje mnenja vseh 

ostalih. (Burnham, Kai-Kee 2011: 81–82) 

Diskusija ima trdnejšo zgradbo kot pogovor, saj je usmerjena k določeni temi ali vprašanjem, 

stališča pa so natančnejše podprta z argumenti. Pri diskusiji odkrivamo resnico ali resnice. Pri 

pouku se diskusija kot metoda poučevanja uporablja v srednji šoli oziroma na gimnaziji, v 

muzeju pa se je poslužujejo vsakodnevno. Razvija kritično in ustvarjalno mišljenje ter spodbuja 

tudi veščine za reševanje problemov. Skozi diskusijo želimo posameznika naučiti analizirati 

predmet ali neko situacijo skozi različna gledišča. Če želimo imeti kakovostno diskusijo, jo 

moramo dobro načrtovati. Raziskovanje skozi pogovor moramo usmeriti k cilju, do katerega 

pridemo po navadi z zastavljanjem vprašanj. Vprašanja morajo biti oblikovana tako, da 

spodbujajo raziskovanje, ki učence pripelje do želenega cilja. Od učitelja diskusija zahteva 

obsežno pripravo, ki zajema študij gradiva o posamezni umetnini in globlje razmišljanje o njej. 

V muzeju je diskusija primerna, ko mora pedagog svoje delo navezati na kurikul. (Burnham, 

Kai-Kee 2011: 82–84) 

Dialog po navadi pomeni preprosto pogovor med osebama ali izmenjavo mnenj in stališč, a se 

mu pogosto pripiše tudi globlji smisel. Dialog kot oblika je po svojih značilnostih nekje med 

pogovorom in diskusijo. Avtorja pravita, da je dialog posebna oblika govora med udeleženci 

poučevanja v galeriji. Skrbno in načrtno ga vodi učitelj, vendar pa ni točno usmerjen k 

določenemu cilju, kot pri diskusiji. Pri dialogu z izmenjavo mnenj, idej in stališč raziskujemo 

umetniško delo, pri čemer se pogled posameznika skozi dialog nenehno spreminja. (Burnham, 

Kai-Kee 2011: 86) 
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METODE DELA V MUZEJU ALI GALERIJI 

Metode dela, ki jih navaja utemeljiteljica muzejske pedagogike pri nas L. Tavčar (2001), so 

metode poučevanja, ki jih je mogoče aplicirati tudi na izobraževalno delo v muzeju ali galeriji. 

Izbrane so glede na razvojno stopnjo opazovalcev in na posebnosti muzejske zbirke, običajno 

se kombinira več metod skupaj. Navedene so naslednje metode: 

- Metoda demonstracije umetniških del, kjer gledalec najprej sintetično opazuje, nato 

pa se aktivira njegova pozornost, sledi tudi analiza, v kateri odgovorimo na 

vprašanja, kaj je kako upodobljeno in iz česa. 

- Metoda analize likovnega dela je smiselno likovno branje, ki se ukvarja z likovnim 

jezikom. 

- Metoda komparacije, kjer gledalci odkrivajo bistvo upodobljenega in kakovost. 

- Metoda pripovedovanja se uporablja v primerih z mlajšimi obiskovalci, s katerimi 

bi težko razvili razgovor zaradi njihove neizkušenosti. 

- Metoda razgovora je lahko enosmerna ali večsmerna. Enosmerna poteka med 

obiskovalcem in kustosom pedagogom, pri večsmerni pa se obiskovalci in kustos 

med seboj pogovarjajo in dopolnjujejo. Udeleženci neprestano nabirajo nova 

spoznanja ter informacije in utrjujejo svoje znanje. Posameznik lahko razgovor tudi 

samo spremlja, posluša, opazuje in tako pridobiva nova spoznanja. 

- Metoda predavanja se uporablja pri starejših opazovalcih, ki so dovolj notranje 

motivirani, da sprejemajo predavateljevo snov. 

- Metoda dela z besedilom je pomembna, saj obiskovalci tako pridobivajo nova 

spoznanja o objektih, kultivirajo svoj govor in širijo specifično terminologijo. Tipi 

besedil, ki imajo v muzeju ali galeriji najpomembnejšo vlogo, so katalogi razstav, 

časopisne kritike, biografije in monografije avtorjev, delovni listi in zvezki za mlajšo 

publiko itn. 

- Eksperimentalno-praktična metoda nastopi po ogledu razstave, kjer gre za likovno 

delavnico z vsebinami, ki so povezane z vsebino razstave. 

- Metoda igranja vlog je uporabna pri likovnih delih z literarno predlogo in jih je 

mogoče uprizoriti. 

Vse metode so posredno ali neposredno usmerjene v interpretacijo umetniškega dela. In vsaka 

izmed njih lahko poudari problemsko situacijo, ki jo potem učenci razrešijo sami ali s pomočjo 

učitelja. 
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PRISTOP WAYS IN 

Metoda Ways In je bila razvita kot Ways of Looking v galeriji Tate Liverpool v 90. letih 

prejšnjega stoletja. Ta metoda nudi osnovo za interpretacijo umetniškega dela. S tem se je 

ukvarjala večja skupina umetnikov in muzejskih pedagogov, sodelovali pa so tudi z učitelji in 

učenci. Razvili so jo, da bi imeli predvsem mlajši učenci možnost kakovostnega spoznavanja z 

umetninami. Da bi to dosegli, so morali najprej razviti postopek, kako umetnine gledati in 

interpretirati. Tako so razvili set vprašanj, ki služijo kot ogrodje za spraševanje o umetninah. 

Takšen pristop je koristen za razvijanje procesa sposobnosti vrednotenja (Charman idr. 2006). 

Pri pristopu je poudarek na učenčevem dejavnem pridobivanju izkušenj skozi diskusijo, kjer se 

izmenjujejo različna mnenja. Učence spodbuja, da poizvedujejo o umetninah in da se naučijo, 

kako postavljati vprašanja o njih (Charman, Ross 2006). Interpretacija z uporabo pristopa Ways 

In poteka skozi štiri področja: osebni pristop (A personal approach), spoznavanje predmeta 

(Ways in to the object), spoznavanje teme (Ways in to the subject) in spoznavanje konteksta 

(Ways in to the context). Vsako področje je sestavljeno iz serije vprašanj, ki nam nato 

omogočajo čim širše ter bolj poglobljeno razumevanje, saj se na koncu povežejo skupaj v 

celoto. Te interpretacije so lahko različne. Najpomembnejši del interpretacije je osebni pristop, 

ki ga je treba upoštevati pri poznavanju teme, predmeta in konteksta. Osebni pristop je osnova 

za nadaljnje razlage, saj je oblikovanje mnenja odvisno od predhodnega znanja, vrednot in 

pričakovanj gledalca. Seveda moramo več pozornosti nameniti temu, da osebni pristop 

predstavlja izhodišče in da ga je treba ustrezno razširiti, če bi bistveno spremenil interpretacijo. 

Celotna interpretacija namreč predstavlja razširjeno razmišljanje o umetnini, ki sega preko mej 

osebnega pristopa. V nadaljevanju bomo podrobno razložili posamezne sklope pristopa in 

vprašanja, ki jih je možno postaviti gledalcem. Vsa vprašanja se lahko poljubno razširijo 

oziroma zožijo, odvisno od posamezne umetnine ali pa od gledalcev (Charman idr. 2006).  

OSEBNI PRISTOP 

Prvi del za spoznavanje umetnine pri pristopu Ways in je osebni pristop (A personal approach). 

Pri tem so ključne različne posameznikove osebne in socialne izkušnje, saj so z njimi povezani 

odzivi na umetniška dela. Ne smemo jih spregledati, zato morajo biti začetna točka razmišljanja. 

Raziskati moramo tudi ideje in prepričanja, ki vplivajo na naše odzive. Sprašujemo se, kakšen 

doprinos imamo sami k interpretaciji (Charman in Ross, 2006). Osebni pristop predstavlja 

temelj interpretacije in se pojavi tudi v drugih delih postopka. Tako naše ideje prehajajo med 

področji in se na ta način gledalec resnično poveže z umetnino (Charman idr. 2006). Ta pristop 

temelji na konstruktivistični teoriji učenja, ki pravi, da je konstrukt mnenja odvisen od našega 

predhodnega znanja, vrednot in prepričanj, potem iščemo neke povezave med našimi stališči in 
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umetniškim delom, ki ga proučujemo. Obstaja pa pomembna razlika med začetnim odzivom in 

interpretacijo umetnine. Osebni odziv je odskočna točka, na kateri lahko naprej raziskujemo, 

vendar pa moramo biti pri tem pazljivi, saj lahko ovira interpretacijo, če jih ne obravnavamo 

dovolj kritično. Učitelj mora tako pazljivo obravnavati osebne odzive učencev, če želi, da bodo 

postali več kot le osebne asociacije (Charman in Ross 2006).  

Vprašanja, ki jih lahko zastavimo v okviru osebnega pristopa, razdelimo na tri sklope: 

Jaz:  

Najprej se navežemo na naše prve reakcije ob umetniškem delu. Zanima nas, kakšne so te 

reakcije in zakaj jih je umetnina sprožila v nas. Osredotočimo se na bistvene posebnosti, ki 

zaznamujejo naš pogled na umetnino. Vprašamo se tudi, ali lahko naš spol, rasa, starost in 

socialni razred določajo naš pogled razumevanja umetnine. Zanima nas, ali odzivi razkrivajo 

naš odnos, vrednote in prepričanja. So se naša mnenja skozi čas oziroma skozi pogovor z 

drugimi spremenila?  

Moj svet: 

V nadaljevanju nas zanima, na kaj nas delo spominja in zakaj nas spominja prav na to. Situacija, 

v kateri živimo, in stvari, ki nas obkrožajo, pomembno vplivajo na naš pogled. Vprašamo se, 

kako vplivajo kraj našega bivanja, družina, dom in okolje na naš odziv. Pri tem se osredotočimo 

tudi na to, kako se naši odzivi razlikujejo od odzivov drugih gledalcev. 

Moje izkušnje: 

S čim lahko povežemo izbrano umetniško delo? Seveda tudi naše različne izkušnje in interesi 

vplivajo na naše soočanje z umetnino. Pri tem pomislimo na stvari, ki smo jih videli po televiziji 

ali v kinu, tudi kraji, ki smo jih obiskali, lahko vplivajo na interpretacijo, ter dogodki, ki so se 

nam zgodili. Vse te različne izkušnje in dogodki oblikujejo našo interpretacijo umetnine in je 

zato ta drugačna od interpretacije drugih gledalcev. (Charman idr. 2006: 58–59; »Ways of 

Looking« 2004) 

SPOZNAVANJE PREDMETA 

Pri spoznavanju predmeta smo pozorni na bistvene kvalitete, ki jih ima izbrano delo, ne glede 

na to, ali gre za sliko, video, kip, fotografijo ali kakšno drugo obliko umetniškega dela. Tudi če 

so si sodobne umetniške prakse zelo različne, lahko vedno najdemo pot za vodenje pogovora o 

teh umetniških delih. Da bi pravilno izpeljali to pot, moramo opraviti formalno analizo dela. 

Lotimo se raziskovanja linije, senčenja, barve, prostora, mase, kompozicije in drugih lastnosti 



 

19 
 

dela. Prav tako smo pozorni na fizične lastnosti dela, kot so materiali in procesi. Tudi pri 

sodobnih umetniških delih, pri katerih je možna odsotnost vidne fizične prisotnosti (npr. zvočno 

delo), ali pa gre za zapletene interakcije prostora in gledalca, lahko najdemo pot za razmišljanje 

o formalnih kvalitetah dela. Tako so lahko sodobna umetniška dela sestavljena iz zelo različnih, 

tudi neobičajnih materialov, zato je naša naloga izziv, da odkrijemo neobičajne asociacije in 

uporabimo prave besede, ki to delo najbolje opisujejo. 

Pri spoznavanju predmeta se sprašujemo o naslednjih kvalitetah: 

Barva, oblika, površina: Razmišljamo, katere barve in oblike je umetnik uporabil ter zakaj je 

uporabil ravno te; vprašamo se tudi o tem, kako so te organizirane in kakšne učinke povzročajo. 

Opisujemo tudi linije in teksture, ki pomagajo razumeti delo. Zanima nas, kakšna je površina 

dela in kakšne sledi je umetnik uporabljal ter kako učinkujejo. Pri nekaterih sodobnih delih je 

treba razmišljati tudi o drugih bistvenih kvalitetah, npr. o jakosti zvoka.  

Materiali: Tu se sprašujemo, iz katerih materialov je delo narejeno. Ali so prisotni materiali 

tradicionalni ali mogoče »najdeni« predmeti? Je prisotnost točno določenega materiala v 

umetniškem delu pomembna in ali bi se odziv kaj spremenil, če bi umetnik uporabil drugačne 

materiale? Kakšne asociacije zbujajo določeni materiali? 

Postopek: Razmislimo, kako je bilo delo izdelano. Je delo izključno delo umetnika ali ga je 

izdelal kdo drug? Vprašamo se, ali so potrebne za izdelavo kakšne posebne veščine. 

Do kakšne mere je postopek izdelave viden v končnem delu? Če raziskujemo instalacijo, nas 

bo zanimalo tudi, kako je bila postavljena. Pri videu pa se lahko vprašamo, kako je bil video 

posnet in kako je predvajan. 

Velikost: Ogledamo si velikost dela in razmislimo, zakaj je bila uporabljena ravno ta velikost 

ter ali bi se pomen samega dela spremenil, če bi bilo večje ali manjše. 

Prostor: Je v delu vidna iluzija prostora? Kako pozicijo imamo kot gledalci? Zanima nas, ali 

moramo delo gledati s posebnega mesta ali pa na poseben način. Ali se svoje pozicije v prostoru 

zavedamo? Kako je delo povezano s svojim okoljem? Je jasno določeno, kje se umetnina začne 

in konča? 

Kompozicija: Zanima nas, kako je umetnina organizirana.  

Čas: Ima čas pomembno vlogo pri umetnini? Je upodobljen čas realen ali domišljijski? Prav 

tako se tu lahko vprašamo, ali se delo mogoče spreminja skozi čas ter ali od nas zahteva 

določeno količino časa za opazovanje. (Charman idr. 2006; »Ways of Looking« 2004) 
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Pri spoznavanju predmeta se povežemo tudi z osebnim pristopom. Vprašamo se, ali materiali 

in druge lastnosti dela pri nas vzbujajo kakšne posebne asociacije. Ali naše izkušnje z 

ustvarjanjem likovnih del spremenijo razumevanje dela? Zanima nas tudi, kako dojemamo 

fizično prisotnost dela. Ali nam daje občutek majhnosti, ali se ob delu počutimo velike, nas 

umetnina privlači ali odbija, ali morda v nas sproža zavedanje lastnega telesa? Bistvene 

kvalitete dela torej na različne načine povežemo z našimi izkušnjami. (Charman idr. 2006: 60–

61; »Ways of Looking«, 2004) 

SPOZNAVANJE TEME 

Pri spoznavanju teme se vprašamo, kaj nam delo sporoča. To lahko ugotovimo skozi naslednje 

sklope vprašanj: 

Vsebina: Zanima nas, kaj se v delu dogaja, oziroma kaj prikazuje. 

Sporočilo: Kakšna vprašanja postavlja delo? Ali od nas morda zahteva, da se odzovemo na 

določen način? Ob tem razmišljamo o sporočilu, ali nas mogoče izziva. Poskusimo se izogniti 

golemu opisovanju videnega in razmišljamo o tem, kaj stoji za delom. 

Pogledamo tudi, če v delu prepoznamo kakšne simbole in njihov pomen. 

Naslov: Kako je umetnik poimenoval delo? Vprašamo se lahko tudi, ali nam poznavanje 

naslova spremeni dojemanje dela. 

Motiv: Je v delu predstavljen poznan motiv, ki delo poveže tudi z drugimi podobnimi deli? 

Zvrst: Zanima nas, kako je delo povezano s tradicionalnimi zvrstmi – npr. z aktom, pokrajino, 

tihožitjem ipd. (Charman idr. 2006; »Ways of Looking« 2004) 

 

Tudi pri spoznavanju predmeta se zopet navežemo na osebni pristop. Vprašamo se, kako nas 

delo pritegne in kakšen odnos imamo do vsebine dela. Ali nas morda spodbudi k razmišljanju 

o svojih predpostavkah glede umetnosti? (Charman idr. 2006: 62–63; »Ways of Looking« 

2004) 

SPOZNAVANJE KONTEKSTA 

Raziskati moramo tudi kontekst, v katerem je delo nastalo, saj umetniško delo nikoli ne obstaja 

osamljeno in izolirano od družbe. Kontekst spoznavamo preko naslednjih sklopov vprašanj: 

Kje in kdaj: Najprej nas zanimata čas in kraj nastanka umetniškega dela ter kakšne povezave 

lahko naredimo med umetnino in krajem ter obdobjem, v katerem je nastala. 

Kdo: Zanima nas, kdo je avtor dela in za koga je bilo narejeno. Kaj vemo o umetniku? 
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Zgodovina: Zanima nas povezava med nastajanjem dela z družbenim ter političnim dogajanjem. 

Ali govori delo o glavnih zgodovinskih dogajanjih v tistem času? Čigavo zgodovino oziroma 

pogled na svet predstavlja? 

Sedanjost: Sprašujemo se, kako danes gledamo na to umetnino in kako se ta pogled razlikuje 

od tistega med njenim nastankom. 

Druge umetnosti in znanstvena področja: Kako se umetnina povezuje z drugimi umetninami, 

umetnostnimi področji in širšo vizualno kulturo, npr. glasbo, gledališčem, filmom, literaturo, 

oblikovanjem itd.? Zanima nas tudi, ali se morda navezuje na druga znanstvena področja, kot 

so npr. geografija, psihologija, matematika, ekologija itd.  

Postavitev: Vprašamo se lahko tudi, kaj o delu pove njegova pozicija v galeriji ali v drugem 

prostoru. Koliko je prostora okoli umetnine in kako se povezuje z drugimi umetninami? 

Razmišljamo tudi o velikosti sobe, razsvetljavi in barvi sten. Razmislimo lahko, kako bi 

umetnina delovala v drugačnem prostoru. Pogledamo tudi, kakšne informacije so nam ponujene 

poleg same umetnine, ki nam pomagajo razumeti njeno vsebino: besedilo na steni, brošura, 

avdio vodiči ipd. Kako te informacije potem vplivajo na naše razumevanje, bi bilo to enako 

brez danih informacij? 

Kontekst institucije: Samo galerijo lahko dojemamo tudi kot kontekst, saj ima tudi svojo 

zgodovino in sloves. Nato se vprašamo, kako vse to vpliva na naše dojemanje umetnine. 

(Charman idr. 2006; »Ways of Looking« 2004) 

 

Tudi pri kontekstu moramo omeniti naš osebni pristop in pri tem se vprašamo, kakšna so bila 

naša pričakovanja pred spoznavanjem dela in kako so vplivala na sedanji odnos do dela. Če si 

delo ogledujemo v galeriji, nas zanima tudi, ali se čuti vpliv umetnika oziroma kuratorja na 

postavitev razstave. Bi sami kaj spremenili, če bi imeli vpliv na postavitev umetnine? (Charman 

idr. 2006: 62–63; »Ways of Looking« 2004) 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
Danes se vse več pozornosti namenja povezovanju veščin in vsebin posameznih predmetov z 

namenom uporabnosti in kritičnosti. Vse okoli nas bi morali dojemati celostno, ne pa 

strukturirano po določenih kriterijih posameznih disciplin. Zato je treba učencem omogočiti, da 

pridobljeno znanje postane prenosljivo, saj bodo tako bolj prilagojeni tudi samemu življenju. V 

izobraževanju se namenja več pozornosti tesnejšim povezavam med predmeti, saj potrebujemo 

za usposobljenost reševanja problemov bolj celovita, integrirana znanja in veščine. Radi bi čim 

bolj dosegli ključne cilje povezovalnega kurikula, na primer razvoj sintetičnega mišljenja, 
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izgradnjo celovitega, povezanega, integriranega, holističnega znanja ter trajno zmožnost 

povezovanja. Pouk tako postane bolj problemski, pri tem pa so učenci aktivirani v procesu 

učenja. S tem se pouk lahko bolj prilagodi posamezniku. Temeljni cilj je doseganje 

taksonomsko višjih učnih ciljev. Smisel načrtovanja tovrstnih povezav med predmeti pa je, da 

se dosežejo določeni rezultati bolj kakovostno in bolj poglobljeno. Te rezultate je smiselno 

prenesti tudi v druge učne situacije (Pavlič Škerjanc 2010: 19–23, Stare Pušavec 2013: 90–94). 

Z medpredmetnim povezovanjem in predstavljanjem različnih pogledov na obravnavane 

vsebine pripomoremo k razvijanju kulturnega bogastva učencev, sposobnosti obravnave 

različnih mnenj, sposobnosti konstruktivne razprave in k večji strpnosti (Planinšič 2008: 157). 

Izkušnje kažejo tudi na to, da pri medpredmetnem povezovanju učenci razvijajo interes in 

motivacijo za učenje ter poglabljajo svoje razumevanje ter uporabo znanja (Tomšič Čerkez 

2011: 372–379). Če se konkretno medpredmetno povezovanje skozi umetnost uporablja 

dosledno, omogoča prenos spretnosti in znanja tudi na druga področja. S tem učenci pridobijo 

celovitejše in globlje razumevanje snovi in učnih konceptov. Doseženo znanje je popolnejše, 

kot če bi vsebine obravnavali ločeno. Učence tako pripravimo na svet zunaj šolskih okvirov in 

to nam zagotavlja, da bodo ti prispevali družbi na odgovornejši način (Hickman, Kiss 2010: 

28–35).  

Pregled posodobljenih učnih načrtov je pokazal, da imajo poudarek tudi na medpredmetnem 

povezovanju. Večina teh učnih načrtov predmetov predlaga primere vsebin za medpredmetne 

povezave, poleg tega pa so podani primeri vsebin in veščin za kroskurikularne dejavnosti. Samo 

dva izmed učnih načrtov ostajata le pri navedbi predmetov, s katerimi je možno medpredmetno 

povezovanje. To sta predmeta državljanska in domovinska vzgoja ter etika in likovna umetnost. 

(Kemperl 2013) 

ANALIZA UČNIH NAČRTOV OBVEZNIH PREDMETOV V TRETJI 

TRIADI 
Analize učnih načrtov predmetov obveznega programa za osnovno šolo sem se lotila na osnovi 

članka (Kemperl 2013), in sicer z namenom pokazati, da lahko razvijamo empatijo pri učencih 

s pomočjo umetnosti skozi medpredmetno povezovanje. V učnih načrtih sem raziskovala, kako 

lahko vključim in uresničim cilj razvijanje empatije pri učencih. Zajela sem vse obvezne 

predmete za tretjo triado in izpostavila tiste, pri katerih sem našla ustrezne možnosti za 

povezavo med predmeti skozi umetnost z omenjenim ciljem. 

Posodobljeni učni načrti obveznih osnovnošolskih predmetov imajo predlagano medpredmetno 

povezovanje. Večina učnih načrtov je sestavljenih tako, da predlagajo tudi primere vsebin za 
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medpredmetno povezovanje. Navedeni so primeri vsebin in veščin za kroskurikularne 

dejavnosti na vertikalni in horizontalni ravni povezanosti. 

Prva ugotovitev raziskave (Kemperl 2013) je, da dva izmed učnih načrtov ostajata le pri navedbi 

predmetov, s katerimi je možno povezovanje. To sta predmeta državljanska in domovinska 

vzgoja in etika ter likovna vzgoja. Prav slednji je do konkretiziranja medpredmetnih povezav 

zelo skromen. Tukaj se lahko upravičeno vprašamo, zakaj je tako, saj je umetnost že sama po 

sebi interdisciplinarna, zato je kot nalašč primerna za medpredmetno povezovanje. (Kemperl 

2013: 120) 

Analiza učnega načrta razkrije dejstvo, da sodobna umetnost v učnem načrtu likovne vzgoje ni 

zajeta. Učni načrt je osredotočen na oblikovalski področji, to sta oblikovanje na ploskvi in 

oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru. Pri tem lahko ugotovimo, da na primer niso zajeti 

izrazni mediji, ki jih uporablja sodobna likovna umetnost, saj učni načrt ne vsebuje nobenih 

umetnostnih obdobij ali slogov (Kemperl, Bračun Sova 2012). Med splošnimi cilji učnega 

načrtna za likovno vzgojo (Učni načrt LV 2011: 5) lahko najdemo le en sam cilj, ki bi ga lahko 

uresničevali s spoznavanjem sodobnih likovnih praks, in sicer, da »učenci razvijajo občutljivost 

do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti«. A sodobne likovne prakse ne sodijo v ta 

sklop, saj te še niso dediščina (Kemperl 2013). 

Med didaktičnimi priporočili za uresničevanje ciljev predmeta kljub navedbi, da »učitelj pri 

likovni vzgoji učence ves čas tudi kulturno vzgaja«, ni konkretnih priporočil o spodbujanju 

doživljanja in razumevanja likovnih umetnin. Poudarek je na metodičnih vidikih likovnega 

izražanja, na »izvajanju likovnih nalog«, pri čemer povezave med likovnim ustvarjanjem in 

spoznavanjem umetnin ni v učnem načrtu. (Bračun Sova, Kemperl 2012: 98) 

Iz analize učnega načrta pridemo tudi do naslednje ugotovitve, in sicer, da se cilji, kot so 

razvijanje sposobnosti analiziranja in vrednotenja likovnih del ali spoznavanje likovnih del 

nacionalne in mednarodne likovne kulturne dediščine, sploh ne povezujejo, saj jih predlagano 

medpredmetno povezovanje ne predvideva. Najverjetneje je tudi zato težko najti ustrezne 

povezave med likovno umetnostjo z ostalimi predmeti (Kemperl 2013: 127). Vse kaže, da je 

sam učni načrt velika ovira za vključitev sodobne likovne prakse, ne obstajajo zahteve za 

obravnavo in učni načrt sploh ne omenja sodobnejših umetniških pristopov ter konceptov. Kljub 

prenovi ne udejanja izbranih sestavin kompetence kulturne zavesti in izražanja. Vzrok za to je 

v njegovi konceptualni strukturiranosti. Likovna vzgoja se osredotoča na likovno ustvarjanje, 
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medtem ko je spoznavanje likovne umetnosti zanemarjeno področje (Bračun Sova, Kemperl 

2012: 91). 

Vključevanje sodobne umetnosti v takšen kurikul, kot ga imamo sedaj, se avtorici zdi nekoliko 

problematično, saj moramo sodobno umetnost doživljati tukaj in zdaj, če želimo, da bo imela 

pravi učinek. V sedanjem kurikulu nas vključevanje sodobne umetnosti pripelje do tega, da 

sodobna dela zaradi časovne distance izgubijo svojo aktualnost. Zelo pomembno je, da učencem 

omogočimo čim več avtentičnega stika s sodobnimi umetniškimi deli. Sodobna umetnost se 

namreč težje poučuje v razredu, saj se na primer umetniškega dogodka, v katerem posameznik 

dejavno sodeluje, ne da doživeti na reprodukciji v učilnici. Zato bi bilo primerneje v učnem 

načrtu poudariti obiskovanje galerij, muzejev in drugih prostorov, kjer potekajo umetniški 

dogodki. (Kemperl 2013: 132)  

Analiza članka je v nadaljevanju pokazala, da lahko prek spoznavanja vsebin sodobne 

umetnosti uresničujemo cilje dejavnega državljanstva oziroma državljanske vzgoje. Sodobna 

umetnost se spet vrača k družbi, vsakdanjemu življenju in aktualnim težavam, s katerimi se 

človek trenutno spopada. Sodobna umetnost je področje, ki je vpeto v širši politični, kulturni in 

družbeni kontekst, zato nam je na voljo široko polje za refleksijo in razmislek o kulturnih in 

družbenih težavah sedanjosti. Sodobni umetniki se usmerjajo tudi na aktualne socialne, 

politične ali ekonomske teme, kot so trajnostni razvoj, globalizacija, migracija ali kulturne 

izmenjave, postavljajo pa si tudi bolj intimna vprašanja o človeških odnosih, spominu, življenju 

in smrti. To so teme, ki se povezujejo tudi s konceptom državljanske vzgoje. Skozi umetnino 

je izražen umetnikov odnos do sebe, odnos do drugih in odnos do sveta, v katerem živi. Zato 

lahko vidimo povezavo med umetnostjo in konceptom državljanstva, saj je umetnost vir znanja, 

prepričanj in vrednot o nas in o svetu (Kemperl 2013: 122, 123). Možno medpredmetno 

povezovanje sodobnih umetniških praks in državljanske vzgoje je avtorica prikazala s pomočjo 

splošnega cilja iz učnega načrta DDE, in sicer presoja stereotipnih predstav o drugih in 

drugačnih. Sodobni umetniki se ukvarjajo tudi s tovrstnimi težavami. Z umetnostjo želijo 

stereotipne predstave o drugih spremeniti. V raziskavo so bili zajeti trije umetniki in njihove 

umetnine oziroma umetniški dogodki. Avtorica je ob umetninah izpostavila vsebine, ki so 

povezane s prej omenjenim splošnim ciljem. Prva, ki jo je izbrala, je umetnina umetnika 

turškega rodu Serkana Őzkaya. V instalaciji z naslovom Proletarier aller Länder (Proletarci 

vseh dežel) so bile na tla galerije prilepljene majhne figure delavcev iz plastične pene. Figure 

so bile po prostoru razporejene tako, da se obiskovalci niso mogli izogniti stopanju po figurah, 

če so želeli nadaljevati pot v naslednjo sobo galerije. Umetnik je z delom želel opozoriti na 
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problematiko sodobnega proletariata in njihovega mesta v družbi. Drugi umetnik, ki je bil 

vključen v raziskavo, je Sašo Sedlaček in njegovo umetniško delo Žicar. Žicar je robot, ki prosi 

mimoidoče za denar. Projekt je pokazal, da ljudje veliko raje namenijo denar robotu za zabavo 

in užitek, kot pa človeku. Zadnja umetnica pa je Šejla Kamerić, ki je izvedla instalacijo 

EU/Others. V Ljubljani je na Tromostovju dala namestiti napise, ki so bili v tistem obdobju 

sestavni del mej Evropske unije: EU citizens in Others. Danes za Others uporabljamo bolj 

korekten napis Non european citizens. To je pri umetnici sprožilo vprašanje identitete, kdo so 

ti »drugi« (Kemperl 2013: 129˗131). 

Obstajajo tudi pragmatični razlogi za poučevanje državljanstva skozi raziskovanje umetnosti. 

Umetnost ima pomemben vpliv na družbo, v kateri živimo. Lahko trdimo, da poučevanje o 

umetninah povečuje raven socialne angažiranosti in krepi empatijo, ki pa je pomembna pri 

kakovostnem razvoju koncepta dejavnega državljanstva. Umetnost je lahko šok ali navdih, 

lahko spremeni vizijo, ideje in občutke. Zato je tako pomembna tudi za koncept dejavnega 

državljanstva. Čeprav bi lahko rekli, da umetnost sama ni dovolj, pa umetnikov pogled razkriva 

različne vrednostne sodbe. Refleksija na to lahko spodbudi raziskovanje pomembnih vprašanj. 

(Halstead, Pike 2006 v Kemperl 2013) 

Na odsotnost sodobne umetnosti pri pouku likovne vzgoje se torej že dalj časa opozarja, a kot 

sem že omenila, je težava učnega načrta konceptualne narave. Koncept medpredmetnega 

povezovanja likovne vzgoje z drugimi predmeti je potreben sprememb. Da bi torej našli 

ustrezne skupne cilje v smeri razvijanja empatije pri učencih z drugimi obveznimi predmeti, se 

moramo zavzeti za uresničevanje teh ciljev z intenzivnejšim medinstitucionalnim 

povezovanjem šol z galerijami in muzeji, ki seveda predstavljajo sodobno umetnost. (Kemperl 

2013: 132) 

Na osnovi ugotovitev članka (Kemperl 2013), v katerem je avtorica raziskovala odnos do 

drugega skozi uresničevanje povezanosti sodobne umetnosti in državljanske vzgoje v osnovni 

šoli, sem se sama odločila za raziskovanje možnosti povezovanja sodobne umetnosti s ciljem 

razvijanja empatije pri učencih z učnimi načrti drugih obveznih predmetov v osnovni šoli v 

tretji triadi. 

UČNI NAČRT GEOGRAFIJA 

Analiza učnega načrta za geografijo za tretjo triado je pokazala, da bi lahko našli povezavo med 

učnim načrtom za likovno umetnost in geografijo na ravni učnih ciljev, vsebin in metod s ciljem 

vzbujanja empatije pri učencih. Že v splošnih ciljih je navedeno, da učenci pri pouku geografije 
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razvijajo vrednote, ki prispevajo tudi k: pripravljenosti vživljanja v položaj drugih ljudi in 

pomoči ob naravnih nesrečah; razumevanju pomena odnosov in vrednot pri odločanju v posegih 

v prostor; skrbi za kakovost in načrtovanje uravnotežene rabe okolja ter skrbi za življenje 

prihodnjih generacij (trajnostni razvoj); spoštovanju pravice do enakopravnosti vseh ljudi, 

ohranjanju kakovosti naravnega in družbenega okolja za prihodnje generacije; reševanju 

lokalnih, regionalnih in planetarnih vprašanj po načelih trajnostnega razvoja in načelih 

Svetovne deklaracije o človekovih pravicah. Tudi nekateri operativni cilji in vsebine ustrezajo 

tematiki vzbujanja empatije, in sicer v 7. in 8. razredu učenec oblikuje stališča in vrednote, kot 

so spoštovanje drugih narodov in kultur ter mednarodno sodelovanje. V razdelku Področja 

splošnih zmožnosti – Državljanske zmožnosti je zapisano tudi, da učenec spoštuje vrednote in 

zasebnost drugih in se ustrezno odziva na odklonilne družbene pojave ter razume pomen 

spoštovanja različnih vrednot narodov in etničnih skupin, pokaže solidarnost (na primer z 

empatijo) in skupno odpravi težave, se vživi v položaj drugih ljudi. Med priporočenimi 

dejavnostmi za učence pa najdemo tudi obisk muzeja, razstave ali predstave in pisanje poročila. 

Pri medpredmetnih povezavah pa geografijo z likovno umetnostjo povezujejo samo preko 

risarskih tehnik, modeliranja, perspektive in risanja pokrajine (Učni načrt GEO 2011: 6–34). 

»Kulturna vzgoja pa je tudi sestavni del predmeta geografije. Je temelj za posameznikov 

ustvarjalni pristop do kulturnega, estetskega, etičnega področja, z namenom bogatenja kulturne 

zavesti in izražanja. Kot osrednji element vseživljenjskega učenja bistveno prispeva k 

celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika ter sooblikuje človekovo kulturno zavest 

in izražanje. Posamezniku omogoča razumevanje pomena in spoznavanje kulture lastnega 

naroda in zavedanje o pripadnosti tej kulturi. Spodbuja tudi spoštljiv odnos do drugih kultur in 

medkulturni dialog. Temeljni cilj kulturne vzgoje je vzbujanje želje in potrebe po kulturnem, 

predvsem umetniškem izražanju, tako pri ustvarjanju kot uživanju v umetniškem izražanju 

drugih. Učitelj učencem omogoča izkušenjsko spoznavanje različnih področij kulture: glasbe, 

likovne umetnostni, gledališča, plesa, filma, bralne kulture in kulturne dediščine. Učitelj se 

zaveda, da so metode, ki so lastne umetniški izkušnji in ustvarjanju, pomembno dopolnilo za 

izvajanje učnega načrta, zato se povezuje z učitelji umetnostnih predmetov in zunanjimi 

izvajalci/ustvarjalci. S kulturno vzgojo učence navaja na vrednotenje kulture in izražanje z 

umetnostjo. Kulturna vzgoja je načrtno vključena v pouk predmeta, dneve dejavnosti in 

interesne dejavnosti.« (Učni načrt GEO 2011: 37, 38). 

UČNI NAČRT ZGODOVINA 

Tudi učni načrt zgodovine za tretjo triado nam omogoča povezavo za spodbujanje empatičnega 

vživljanja učencev. Že med splošnimi cilji predmeta je navedeno, da so učenci zmožni: razvijati 
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zmožnosti oblikovanja samostojnih utemeljenih zaključkov, pogledov, mnenj in stališč, 

vživljanja v različne perspektive in snovanja izvirnih predlogov in rešitev; razvijati 

enakopraven odnos med spoloma; razvijati pozitiven odnos do ljudi s posebnimi potrebami; 

obsoditi zločine proti človeštvu, genocide, holokavst in druge oblike množičnega kršenja 

človekovih pravic; razvijati dojemljivost za vrednote, pomembne za življenje v sodobni 

demokratični družbi: strpnost v medsebojnih stikih in odnosih, spoštovanje drugačnosti in 

različnosti, medsebojno sodelovanje, spoštovanje človekovih pravic in demokratičnega 

državljanstva. Izbirna tema v 9. razredu je Spreminjanje vsakdanjika v 20. stoletju. Med 

operativnimi cilji lahko najdemo vsebine, ki jih zlahka povežemo tudi s spodbujanjem empatije. 

To bi lahko naredili pri vsebinah, kjer učenci »pojasnijo posledice preseljevanj ljudi in pojavne 

oblike stikov med ljudmi različnih kulturnih navad; sklepajo o pomenu migracij za medkulturne 

stike ter navedejo primere nasprotij, navedejo primere, kako je mogoče spodbujati medkulturni 

dialog; analizirajo spremembe v poklicni strukturi prebivalstva in pojasnijo vzroke teh 

sprememb.« (Učni načrt ZGO: 25). V didaktičnih priporočilih najdemo tudi priporočilo za 

medpredmetno povezovanje z likovno umetnostjo, in sicer je povezava vidna v skupnem 

načrtovanju izdelkov, vezanih na zgodovinsko tematiko. Učni načrt navaja še, da je treba v učne 

cilje in vsebine, metode in tehnike pri predmetu zgodovina vključiti tudi kulturnovzgojne 

elemente (kulturna vzgoja kot medpredmetna tema). Učitelj mora učence spodbujati za dejavno 

vključevanje v kulturne dejavnosti in tako prispevati k njihovemu osebnostnemu in estetskemu 

razvoju in občutljivosti (Učni načrt ZGO 2011: 5–40). 

UČNI NAČRT SLOVENŠČINA 

Pri predmetu slovenščina lahko spodbujamo empatijo skozi književna besedila. Operativni cilji 

na področju književnosti za tretje izobraževalno obdobje, ki se povezujejo z vzbujanjem 

empatije, so, da se učenci vživljajo v književne osebe, ki so drugačne od njih, in se od njih 

kritično distancirajo. Učenci prepoznavajo tudi značilnosti socialnega položaja književnih oseb 

in poizkušajo razumeti tudi psihološke in etične lastnosti oseb. Zaznavajo perspektive več 

književnih oseb in vzpostavljajo svoj odnos do njih. Učenci se učijo tudi prepoznavanja 

motivov za ravnanje književnih oseb in jih primerjajo s svojimi pogledi na svet. S tem razumejo 

tudi socialne, etične in psihološke motive za ravnanje oseb. V poglavju medpredmetnih povezav 

je predlagano obravnavanje umetnostnih besedil ob povezovanju z likovno umetnostjo. Seveda 

pa je poudarjena tudi kulturna vzgoja. (Učni načrt SLO 2011: 57, 108) 
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UČNI NAČRT GLASBA 

Pri predmetu glasba bi lahko naredili povezavo s pojmom empatije preko splošnega cilja, in 

sicer ta pravi, da učenci razvijajo občutljivost in strpnost do različnih glasbenih kultur ter tistih, 

ki to glasbo tudi izvajajo. V didaktičnih priporočilih pa najdemo tudi predlog za medpredmetno 

povezavo z likovno umetnostjo na ravni vsebin in pojmov ter na ravni procesov in ciljev učenja. 

(Učni načrt GLA 2011: 5, 26) 

UČNI NAČRT ANGLEŠČINA 

Povezavo za krepitev empatije bi izpeljali tudi s pomočjo tujega jezika. V razdelku Celostna 

zmožnost za medkulturno in medjezikovno komunikacijo je zapisano: »Pouk angleščine v 

osnovni šoli je hkrati prispevek k večjezičnosti in razumevanju večkulturnosti tako v lastnem 

okolju kot v Evropi in zunaj evropskih meja. V ta namen učenci pri pouku razvijajo 

sporazumevalno kulturo in razumevanje večkulturnosti. Sporazumevalna kultura se gradi na 

empatiji, spoštovanju in strpnosti do drugih kultur, sočasno pa odseva izkušnje in poglede 

lastnega okolja. Znanje jezikov omogoča medkulturni dialog in spodbuja pripravljenost na 

sobivanje in medsebojno spoštovanje. Cilj učenja tujega jezika je medkulturni govorec, ki je 

vešč jezikovnega in nejezikovnega ravnanja v svoji lastni in v kateri izmed drugih jezikovnih 

in kulturnih skupnosti.« (Učni načrt ANG 2016: 7) 

V poglavju Ključne zmožnosti za vseživljenjsko učenje je pod naslovom Socialne in 

državljanske kompetence (Učni načrt ANG 2016: 9) zapisano, da »učenci razvijajo zmožnosti 

tvornega sodelovanja v skupini/družbi tako, da:  

 upoštevajo dogovore, povezane z osebnim življenjem in življenjem v skupnosti (odnos 

do učitelja, sošolca, skupine; prevzemanje odgovornosti pri skupinskem delu),  

 sprejemajo druge, drugačne in so strpni do drugače mislečih (zmožnost empatije),  

 razvijajo zavest o lastni kulturi, narodni identiteti in državi,  

 se zavedajo vloge posameznika v mednarodni skupnosti.«  

V ciljih za tretje izobraževalno obdobje pri angleščini najdemo kar nekaj povezav, s katerimi 

bi lahko krepili tudi empatijo (Učni načrt ANG 2016): 

 v govoru, zlasti v sporazumevanju s pripadniki drugih kultur, upoštevajo osnovne 

medkulturne razlike in prilagajajo svoje ravnanje in govor; ustrezno ravnajo v primerih 

sporazumevalnih in medkulturnih nesporazumov; presegajo stereotipe; 

 pri tvorjenju pisnih besedil, zlasti pri sporazumevanju, upoštevajo osnovne medkulturne 

razlike in prilagajajo svoje pisanje ter presegajo stereotipe.  
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»V poglavju Vsebine so navedena tematska področja, ki so podlaga za dejavnosti, s katerimi 

učenci razvijajo svoje jezikovno znanje, zmožnosti in spretnosti, stališča, vrednote in 

naravnanosti. Teme so dober temelj za navezovanje pouka angleščine na druge šolske predmete. 

Okvirne teme, ob katerih učenec razvija splošne, sporazumevalne, medkulturne in druge 

zmožnosti, vrednote in stališča, ter tudi možnost za krepitev empatije, so:  

 Moj dom; prostor, družina, dejavnosti, odnosi;  

 Moj svet; prijatelji, vzorniki, zabava, težave, odnosi, sodobni mediji;  

 Moje okolje; ulica, vas, mesto, prebivalci, dejavnosti/storitve, živali, rastline, naravni 

pojavi;  

 Moja država (tudi sosednje in druge države); prebivalci in jeziki; moji sosedje; 

geografske, zgodovinske, kulturne, etnografske značilnosti.  

Teme, s katerimi uvajamo medkulturno dimenzijo pri pouku tujega jezika in primerjamo 

stvarnost v različnih kulturnih okoljih, so:  

 Način življenja, bivanja, navade, značilne jedi, praznovanja, delo in prosti čas, denar; 

simboli (kraja, države in drugih držav – grbi, zastave, simboli na evrskih kovancih);  

 Družbeno, kulturno in naravno okolje; šola, življenje v mestu in na deželi, geografske 

biološke in druge značilnosti, prazniki, globalizacija, tehnologija;  

 Družbeni dogovori; ravnanje v določenih okoliščinah, priložnostih, navade in običaji;  

 Družbene vrednote; medosebni odnosi, družina, kulturna dediščina, primerjava 

družbenih vrednot med kulturami;  

 Jeziki; jeziki družine, sošolcev, prijateljev, sosedov; jezik kot temelj osebne in 

skupinske identitete, jeziki v času globalizacije; vloga jezika kot sredstva vključevanja 

oz. izključevanja iz skupine; vloga znanja jezikov za aktivno in odgovorno vlogo 

slovenskega državljana pri reševanju vprašanj človeštva na lokalni, nacionalni in 

globalni ravni; jeziki, ki so jih govorili pomembni Slovenke in Slovenci; jezikovna 

pestrost v Sloveniji, EU in svetu; uporaba jezikovih priročnikov v več jezikih.« (Učni 

načrt ANG 2016: 21, 22) 

UČNI NAČRT DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA IN ETIKA 

Učni načrt za predmet državljanske in domovinske vzgoje in etike temelji na celostnem pristopu 

k učenju in poučevanju. Zato je tudi pri tem predmetu ključna usmerjenost v medpredmetne 

povezave. Učitelj mora tako pri predmetnem pristopu graditi na že pridobljenih veščinah in 

znanju učencev, jih poglabljati, sistematizirati, aktualizirati in jih povezovati z vsebinami 
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drugih predmetov. Vsebine sodobnih umetniških praks se lahko povezujejo z vsemi splošnimi 

cilji državljanske in domovinske vzgoje ter etike (razvoj politične pismenosti, razvoj kritičnega 

mišljenja in nekaterih stališč in vrednost ter dejavno vključevanje učencev v družbeno 

življenje), saj k njihovemu razvoju prispeva na primer (Učni načrt DDE 2011: 6): 

• razprava o sobivanju različnih ljudi in družbenih skupin, 

• spremljanje aktualnih družbenih, političnih, ekonomskih in ekoloških vprašanj, 

• presoja stereotipnih predstav o drugih in drugačnih, 

• razprava o etičnih načelih in še bi lahko naštevali.  

 

Z vsebinami sodobnih likovnih praks se povezujejo vsebine in operativni cilji, ki so navedeni 

pod skupnim naslovom Posameznik, družba, država za 7. razred. Te vsebine so primerne za 

medpredmetno povezovanje z likovno umetnostjo, povežemo pa jih tudi s pojmom empatije. 

Učitelj z učenci obravnava naš odnos do drugih članov skupnosti. Pri tem učenci razvijajo 

sposobnost za proučevanje razlik v skupnosti in med skupnostmi. Naučijo se tudi tega, kako 

pomembna je medsebojna strpnost in spoštovanje za kulturo sobivanja. Razumejo tudi, kako 

nastanejo predstave o drugih in drugačnih. Obravnavajo tudi, kako v medijskih sporočilih in 

vsakdanjem življenju nastanejo stereotipi in predsodki ter razvijajo kritičen odnos do njih. 

Obravnavajo se tudi vsebine o etiki, etičnih načelih in vrednotah. Pri tem se učenci seznanijo s 

pojmi in spoznajo vlogo vrednot v ravnanju posameznika in skupin. Razvijajo tudi sposobnost 

za izražanje stališč. Pri vsebinskem sklopu Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah, 

učenci razvijajo sposobnost za etični premislek in razumejo vrednostno usmeritev, na kateri 

temeljijo človekove pravice. Učenci prepoznajo glavna etična načela, vgrajena v opredelitve 

človekovih pravic. (Učni načrt DDE 2011: 8, 10) 

Poleg tega, da se vsebine sodobne umetnosti povezujejo s številnimi cilji številnih učnih 

načrtov, pa jih lahko povežemo tudi s temeljnimi vrednotami javne šole. Te izhajajo iz skupnih 

evropskih vrednot, združenih v človekovih pravicah in načelih pravne države. Človekove 

pravice zavezujejo k spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika ter k spoštovanju 

pluralnosti kultur in s tem k spodbujanju razumevanja, strpnosti in prijateljstva med vsemi 

narodi, rasami, verskimi in drugimi skupinami. Med načeli in cilji osnovnošolskega 

izobraževanja najdemo navedena naslednja načela, ki so bistvenega pomena tudi v povezavi z 

izbranim umetniškim delom. 

- Načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja 
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Pri vzgoji se moramo kot učitelji osredotočiti zlasti na razvijanje medsebojne strpnosti pri 

učencih, solidarnosti, odgovornosti, spoštovanja drugačnosti, medgeneracijskega sožitja in s 

tem na razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi. 

- Načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja medkulturnosti 

Načelo vključuje poznavanje in oblikovanje kulture, oblikovanje zavesti o pomenu kulture in 

spodbujanju medkulturnosti. Poleg razvijanja in ohranjanja lastne kulturne tradicije moramo 

spodbujati medkulturnost, seznanjati učence z drugimi kulturami in jih spodbujati k 

spoštovanju pluralizma kultur. Posebno pozornost moramo nameniti tudi kulturam učencev 

priseljencev (Bela knjiga 2011: 13). Če želimo naše učence oblikovati v kritično razmišljujoče 

državljane, ki so zmožni zagovarjati pravico do svobode mišljenja in razpravljanja, potem ni 

dovolj, da jih samo poučujemo o različnih pogledih in jih navajamo na kritično soočanje z 

etičnimi presojami. Naša naloga je, da poskrbimo za ponotranjanje vrednot, ki so zasnovane na 

etiki vrednot in norm človekovih pravic in dolžnosti. Torej, če obravnavamo primer 

večvrednostnega odnosa do »tujcev«, ki ga denimo starši prenašajo na svoje otroke ali pa vidijo 

takšna sporočila v medijih, mora učitelj to obravnavati v vrednostnem okviru načel, ki je del 

koncepta človekovih pravic. Zato moramo vsako etiketiranje, ki ustvarja predsodke in 

sovraštvo, odpravljati, saj je to v nasprotju s temeljno normo enakosti in dostojanstva. Če se 

ravnamo po konceptu človekovih pravic, imamo dolžnost, da učimo strpnosti, 

nediskriminatornega ravnanja in zagovarjamo enakost pravic vseh otrok (Krek, Šebart 2009).  

IZBOR SODOBNIH UMETNIŠKIH DEL S CILJEM SPODBUJANJA 

EMPATIJE 
Zaradi velikega števila sodobnih umetnikov in njihovih del je treba nujno upoštevati kriterije, 

ki nam služijo kot omejitev pri izboru del, s katerimi bomo imeli opravka pri pouku likovne 

umetnosti. Dela, ki sem jih zajela v svojo raziskavo, so nastala po letu 2000. Ustvarili so jih 

sodobni slovenski umetniki, stari do 50 let. Raziskovala sem predvsem njihove celotne opuse 

in vsebino posameznih del, ki bi jih lahko ustrezno umestila v ure likovne umetnosti s ciljem 

spodbujanja empatije pri učencih. Kriterij, pri katerem naj bi se upoštevalo, da v naš izbor 

pridejo valorizirana dela (Duh, Zupančič 2009: 14), pri sodobni umetnosti ne pride v poštev, 

saj se ta dogaja tukaj in zdaj (Kemperl 2013). Pozorna sem bila tudi na pojavnost avtorjev v 

razstavni politiki naših galerij. 

S ciljem spodbujanja empatije sem izbrala nekaj sodobnih del slovenskih avtorjev, ki jih bom 

v nadaljevanju obravnavala na ravni njihove vsebine. Izbrana so bila tudi zato, ker je 
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problematika, s katero so se umetniki ukvarjali, še kako aktualna. Skozi njihova dela bi lahko 

v šoli govorili o določenih težavah, ki se mi zdijo zares vredni obravnave, sploh v zadnjem 

času. 

V nadaljevanju bom prikazala analizo umetnin s primerno vsebino in sporočilnostjo, ki bi jih 

lahko uporabili pri pedagoškem delu z učenci in so primerne za medpredmetno povezovanje s 

ciljem spodbujanja empatije. Ob tem bi se radi osredotočili na to, kako učitelj sam razišče 

umetnino in jo nato uporabi v pedagoškem procesu. Pedagogi pogosto nimamo dovolj izkušenj 

in prakse, velikokrat je na voljo premalo časa in navsezadnje se nam lahko zdi, da o umetnini 

ne vemo dovolj. Vendar je najlažja pot ta, da umetniški objekt začnemo opazovati. Boljše 

povezave med objekti in njihovim širšim kontekstom nastanejo ravno takrat, kadar so nam ti 

poznani. Tako tudi učencem lahko ponudimo priložnost za pridobivanje izkušenj iz njim bolj 

znanih področij, saj samo preko napak, napačnega dojemanja lahko preidemo do novega znanja 

in do bolj novega, kritičnega pogleda na svet (Hennigar Shuh 1999). Zato bomo pri analizi in 

vrednotenju slik uporabili formalno analizo, kjer se osredotočimo na vizualne in fizične vidike 

umetniškega dela, ikonografsko-ikonološko metodo, ki se ukvarja z vsebino in notranjim 

pomenom umetnine, in kontekstualno analizo, kjer poskušamo razložiti umetniško delo znotraj 

določenega konteksta. 

1. PRIMER SODOBNEGA UMETNIŠKEGA DELA 

 

Osnovni podatki 

Slika 1: Vladimir Leben – Orthodogs, 2013 
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Slika 2: Vladimir Leben – Or, 2013                                                                Slika 3: Vladimir Leben – Tho, 2013 
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Slika 4: Vladimir Leben – Do, 2013                                                                Slika 5: Vladimir Leben – Gs, 2013 

 

Delo avtorja Vladimirja Lebna je nastalo leta 2013. Slika nosi naslov Orthodogs in je 

sestavljena iz štirih platen – kvadriptih. Posamezno platno meri 80 centimetrov v višino in 70 

centimetrov v širino. Delo je naslikano s tehniko olja na platno s pozlato. Proces nastajanja 

umetniškega dela je bil naslednji: najprej so nastale skice in študije, ki jih je umetnik uporabil 

za risbo na platnu z ogljem. Risbo je nato fiksiral in uporabil bolus za izdelavo polimenta 

oziroma podlage za pozlato, ker to zahteva sama tehnika. Svetniški sij je bolj zglajen in zloščen 

z ahatom. V sij so z gravuro dodane črte, ki dajejo še večji poudarek sijaju. Umetnik je uporabil 

zanimivo tehniko nanašanja olja na platno – poteze so gladke, barva je nanesena zelo tanko, kar 

omogoča natančnost in dodelanost, s katerima doseže želeni učinek. Trenutno je slika v zasebni 

zbirki. 

 

Predikonografski opis 

 

V ospredju slike so postavljene štiri pasje figure kot doprsni portreti. Na prvem platnu vidimo 

psa sive barve s črnim, kratkim, štirioglatim, potlačenim in nagubanim gobcem s temnomodrim 

smrčkom. Ima zelo velike bolščeče oči, ki so temne in rdečkasto obarvane. Okrogla glava z 
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majhnimi črnimi uhlji je rahlo zasukana v levo, njegov gobec je preluknjan z rumenim in 

pozlačenim ribiškim trnkom, ki je pripet na ribiško vrvico z utežmi. Tudi desni uhelj je 

preluknjan z zelenim pozlačenim trnkom. Levi je rahlo poškodovan. V spodnjem desnem kotu 

opazimo rjav medaljon, na katerem so upodobljeni ribiški škornji, v spodnjem levem kotu pa 

sta s pozlato napisani črki OR. 

Na drugem platnu vidimo rjavo-belega psa z rjavimi visečimi uhlji in belim gobcem ter s 

temnomodrim smrčkom. Njegove oči so prav tako temne in rahlo obarvane z rdečo barvo. Tudi 

ta pes ima levi uhelj rahlo poškodovan, zgornji del uhlja mu prebada z zlato barvo obrobljen 

zelen trnek. Drugi modri trnek z zlato obrobo, s katerega visi ribiška vrvica, mu prebada smrček. 

V levem spodnjem kotu so pozlačene črke THO. Na desni strani je v rjavem krogu naslikan 

ribiški brezrokavnik z velikimi žepi. 

Na tretjem platnu je upodobljen črn čokat pes z rjavimi ožigi na licih, gobcu, grlu in nad obema 

očesoma. Njegove oči so temne in tudi obarvane z rdečo barvo, smrček je temnomodre barve. 

Desni uhelj je poškodovan in ogrizen. Gobec mu na desni strani prebada rumenkast trnek s 

tremi ostmi. Tudi tukaj sta na levi strani dve pozlačeni črki DO. Na desni strani v rjavem krogu 

je ribiški klobuk. Tudi tukaj je zlato ozadje z zlatim sijem. 

Na zadnjem platnu vidimo rjavega psa s pokončnimi trikotnimi uhlji, ki so znotraj rahlo 

vijoličasto obarvani. Levi uhelj je poškodovan, desnega pa zgoraj prebadata dva zelena trnka. 

Oči so temne in rdečkaste, smrček pa temnomoder in prav tako ga prebada rumen trnek, ki je 

povezan z ribiško vrvjo, na katero je pritrjen ribiški plovec rdeče-bele barve. Glavo ima 

nagnjeno rahlo v levo. Levo spodaj sta še zadnji dve pozlačeni črki GS. Na desni strani je rjav 

krog, na katerem je naslikan zložljiv stolček s tremi nogami. 

Na vseh štirih platnih je enotno zlato ozadje s tankimi drobnimi črtami, ki so usmerjene iz 

središča navzven, za pasjimi glavami je naslikan velik svetniški sij, ki je povsod enake velikosti 

in na enakem mestu ter zglajen s pozlato. Svetloba prihaja iz desnega zgornjega kota in 

osvetljuje pse; senca je najbolj globoka levo pod vratom vsakega psa. Če besedilo združimo 

skupaj, preberemo ORTHODOGS. Zlato ozadje, zlati trnki in zlate črke se povežejo v celoto 

na vseh štirih platnih. Medaljoni so naslikani z ribiškimi motivi in obdelani na način reliefa, da 

ne vplivajo preveč na celoto ter da se povezujejo s pozlato v ozadju. 

Formalna analiza 

Snov 

Idealistična snov se ne upodablja zaradi nje same, temveč zaradi zveze z idejnim in miselnim 

svetom. Umetnik ne obnavlja realnosti, ne gre za odsev materialne narave, temveč je vrednost 
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umetnine v idejni izraznosti. Gre za nevidni, notranji, le v idejnem svetu eksistirajoči pomen. 

Prizor je umetnik predelal tako, da gledalcu jasno razodene vsebino. S pogledom na sliko se 

zave, da so ti psi daleč nad povprečnim svetom, so torej povzdignjeni. Za umetnika je bilo 

predvsem pomembno, da gledalca seznani z idejnim ozadjem naslikanega. Upodobil je le, kar 

je najnujnejše, kar je potrebno za razumevanje umetnine. Idealistična snov tako označuje 

poudarjanje miselne vsebine in opušča snovne posameznosti, ki niso potrebne, ter svobodno 

preoblikuje naravne like. V naravi dane snovi so umetniku le sredstvo za ustvarjanje lastnega 

sveta, ki ga oblikuje po subjektivni ideji. Ne gre za obnovo živali in dejanj, ne za obnovo vtisa, 

ne gre za pravilno obnovo predmetov in tudi ne za predstavo prostora, za pravilno obnovo 

barvnega vtisa, temveč gre za samovoljno modifikacijo realnosti. Vse, kar je predstavil, ima 

svoj pomen in smisel le na simbolni ravni. 

 

Oblikovanje telesnosti 

Umetnik psov ni oblikoval tako, kot jih zaznamo. Ustvarja likovne abstrakcije, ki ne obnavljajo 

konkretnih pojavov, temveč umsko skonstruirane sheme. Poudaril je duhovni smisel. Njegovi 

liki niso obnova, temveč so njihova subjektivna in shematična redukcija. Like predstavlja tako, 

da razkrije njihov duhovni smisel. Psi so prikazani v mirnem in trajnem stanju, a vidimo, da 

gledalcu kljub temu dajejo vtis, da so njihova telesa plastično zaokrožena. Na njihovem telesu 

se pojavijo senčni prehodi, ki so dovolj krepki, da nam dajo vtis zaobljenosti, vendar je telo še 

vedno popolnoma jasno oblikovano, saj je kontura jasna in se nikjer ne pretrga ter zabriše. 

Umetnik je v svojem ustvarjalnem procesu idealistično prikrojil naravo. Z oblikovanjem pasjih 

figur je izrazil razsežnost v prostoru. Pri oblikovanju telesnosti se je poslužil plastičnega stila. 

Vidimo, da so telesa tridimenzionalno oblikovana, kar kaže na tendenco k idealističnemu 

oblikovanju. Umetnik pozna te reči v naravi, ampak jih zavestno po svoje oblikuje. Figure so 

tako plastične zaradi svetlobe in senc. Kontura je po vseh delih enotna in sklenjena. Vse, kar je 

želel umetnik prikazati, je jasno pred nami in ničesar ne skriva, tako da si slike ne želimo 

ogledati še iz drugih smeri. Telesa so samostojna in izolirana. 

 

Oblikovanje prostora 

Pri izbranem likovnem delu se je umetnik odločil za brezprostorno prizorišče. Ozadje slike tvori 

enakomerna ploskev, ki gledalcu ne more vzbuditi nobenih prostorskih predstav. Pogled nam 

tava po brezprostorni ploskvi, ne da bi našel oporo za prostorsko predstavo. Figure psov se 

držijo ozadja. Ti liki ne potrebujejo prostorske razsežnosti za svoj obstoj, temveč njihovo 
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projekcijo v ploskev. Umetnik je poudaril njihov duhovni smisel, za kar ne potrebujejo prostora 

za svojo eksistenco. 

Prostor je oblikovan ploskovito, gre za brezprostorno prizorišče. Figure se ne razširjajo v 

prostor. Tako nam ozadje daje nekakšno neskončno svobodo. Figure so postavljene vsaka na 

svoje platno, tako da segajo od spodnjega roba proti sredini formata in tvorijo vsaka svojo 

vertikalo. Če pogledamo celoto, so figure urejene zelo simetrično. Zunanji dve figuri se rahlo 

obračata navznoter, osrednji dve sta postavljeni frontalno pred nas, tako da celotna kompozicija 

deluje zelo urejeno, figure pa so v strogi drži. 

 

Figuralna kompozicija 

Pasje figure kompozicijsko predstavljajo štiri enakovredne enote. Vse figure segajo od 

spodnjega roba do enake višine svojega brezprostornega prizorišča. Kompozicija umetniškega 

dela ima tendenco k simetrični porazdelitvi figur. Notranji dve figuri sta obrnjeni naravnost 

proti nam, obrobni figuri pa se obračata proti notranjima figurama. Takšno postavitev figur 

imenujemo vezana kompozicija. V njej so figure vezane v svojem gibanju po ploskvi. Takšna 

kompozicija postavlja figure v idealen, abstrakten red, ki ga narava ne pozna. Simetrija je izraz 

trajnega miru in popolne uravnovešenosti ter reda. 

 

Svetloba 

Svetloba prihaja iz desnega zgornjega kota, kar vidimo po osvetljenih ploskvah ter odsevih na 

pasjih figurah, in pada po pasjih glavah z desne strani navzdol proti levi strani. Močni odsevi 

so na gubah nad očmi in po gobčkih ter smrčku. Osenčeni deli figur so predvsem po spodnjem 

delu glav in po trupu levo spodaj. 

 

Barva 

Prevladujejo topli odtenki predvsem zlate barve, iz katerih stopajo iz ozadja figure. Odtenki 

rjave barve prevladujejo pri medaljonih in osrednjih likih, pojavijo se tudi odtenki bele, črne, 

modre in rdeče barve. Barve so nanesene tako, da poudarjajo vse štiri osrednje like, na katerih 

je preplet temnejših in svetlejših barv. Za temnenje je umetnik uporabljal črno, za svetlenje pa 

belo barvo. Barve so žareče in močne, da izpostavijo vsebino. 
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Ikonografska analiza 

Delo je formalno in vsebinsko vezano na pojem ikone. Sprva je naziv ikona označeval vsako 

sliko – naslikano, narisano, izklesano v kamnu, kovano v kovini, pleteno na tkanini itd. V 

krščanski umetnosti je prvotno označeval religiozni portret Kristusa, Marije, svetnikov in zgodb 

iz Stare in Nove zaveze. Kasneje je termin ikona postal oznaka za posebno vrsto religioznega 

slikarstva – za prenosljivo ali pomično sliko na leseni deski. Nastanek ikone je povezan s 

helenističnimi portreti, ki so bili posebej razviti v Egiptu v povezavi s pogrebnimi običaji. 

Portreti so bili ustvarjeni na podolgovatih deskah, ki so bile položene na glave pokojnikov. Po 

tem vzoru so nastale prve ikone krščanskih mučenikov in cenjenih osebnosti. Postavljali so jih 

na grobove ali sarkofage mučenikov. Ikona je od egipčanskih portretov prevzela obliko, 

ikonografski motiv, tehniko enkavstike in značaj stila. Na sirijsko-palestinskem področju, ki je 

privabljalo mnogo vernikov iz Zahoda, je postala ikona predmet široke proizvodnje v 

samostanih. Pomembno obdobje v zgodovini ikone je bilo leto 842, ko je pravoslavni zbor v 

Carigradu dopustil likovno prikazovanje svetnikov in odredil, da se mora ikona spoštovati. To 

je bila nova faza v kulturi ikonografije. Utrdilo se je njeno mesto v krščanskem življenju. 

Posledica tega je bila splošna kanonizacija ikonografskih tipov. Tako so bili utrjeni tipi ikon 

Kristusa, Marije, svetnikov in ikon, ki so prikazovale dogodke iz evangelijev. Ti tipi so se 

shematično ponavljali v kasnejših časih v celotnem pravoslavnem svetu, zahvaljujoč 

ikonopisnim priročnikom s predlogami, ki so vsebovali risbe vseh svetnikov za vsak dan v letu 

in vseh velikih praznikov. Poleg takšnih priročnikov so obstajali tudi priročniki s tehničnimi 

navodili (Mošin 1959–1966, str. 647). Ikona je podoba posebne vrste. Gre za podobo – besedo. 

V sebi nosi tek zgodovine in teologije, ki se združujeta v edinosti besede – podobe. Ikona ima 

kompleksno govorico, ki je samo na videz preprosta. Kompleksna je zaradi hkratnosti podobe 

in besede, je hkrati razodetje in spomin. Največji čar ikone je v enotnosti med čustvom in 

pojmom, med intuicijo ter mišljenjem. Ikona predstavlja objektivno duhovno stvarnost, preko 

katere je posredovan smisel. Tako je to podoba, ki izraža človekovo približevanje božjemu 

svetu (Špidlik, Rupnik 2002, str. 9). V ikoni je močno prisotno tudi izročilo. V začetku so ikone 

predstavljale določene značilnosti ali navade nekega kraja ter cerkvene in duhovne značilnosti. 

Tako je ikona postala del ortodoksne oziroma pravoverne govorice za vso Cerkev (Špidlik, 

Rupnik 2002, str. 11). Pomembno vlogo ima predvsem zaradi njene tesne povezanosti z 

molitvijo in bogoslužjem. Oblike so v svojem umetniškem in likovnem izrazu postale 

komunikacija same vere (Špidlik, Rupnik 2002, str. 19). Umetniške in oblikovne rešitve, ki se 

nanašajo na risbo in kompozicijo ikone, niso bile nikdar izolirane kot posebno estetsko 

vprašanje, ampak so se razvile znotraj življenjskega in bogoslužnega okvira, v katerem je 
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deloval ikonograf. Ikone so pridobivale pomen, ker so uspele izraziti okolje, ki je bilo polno 

odnosov – odnosov med različnimi področji družbenega in cerkvenega življenja (Špidlik, 

Rupnik 2002, str. 12). Ponavljajo se prizori iz evangelijev, liki svetnikov, podoba Matere božje, 

podobe prerokov, patriarhov, svetih škofov in menihov. Ta umetnost je zlasti umetnost 

duhovnosti, mistike in liturgije (Annoscia 2010). 

Tehnika ikonskega slikarstva je znana iz raznih slikarskih priročnikov, imenovanih 

podlinnikov, od katerih najstarejši izvirajo iz 17. stoletja. Tehnika je bila razvita v vaških 

središčih, posebno v vladimirskem okraju, kjer so se cele vasi ukvarjale z izdelovanjem ikon na 

rokodelski način, pri tem pa so upoštevali staro tradicijo. Ikone so slikane na deske, ki ne pokajo 

med sušenjem, ne izločajo smole in se kasneje čim manj zvijajo. Uporabljen je predvsem lipov 

les, lahko tudi hrastov ali brezov. Deska, ali pri večjih podobah dve zloženi deski, ima 

poglobljeno sredino (kavčeg), v kateri je podoba. Na zadnji strani sta na desko pritrjeni dve 

prečni deščici, ki ikono varujeta pred ukrivljanjem. Nato sledijo premazi. Najprej jo prevlečejo 

s klejem, na katerega položijo platno (povoloka), nad to se nalaga mešanica iz alabastrnega 

mavca in kleja (levkas). Na to podlago se pogosto že narišejo obrisi podobe, po tem se posebej 

nalagajo zlati deli. Podoba se nazadnje izdela s tempera barvami, ki so raztopljene v mlečni 

beljakovini (kazein). Ta tehnika se ujema z navodili Hermenei z gore Atos ter italijanskega 

slikarja Cenninija. Včasih je bila uporabljena tudi druga tehnika, ki je približana tehniki 

voščenih barv. Ta ima vzor v antični enkavstiki. Pri tej tehniki so uporabljali mešanico iz kleja 

in voska, namiljenega v lugu, ki raztopi celo zlato barvo (Mole 1957, str. 283). Pri prenašanju 

slike na podlago so uporabljali šablone, izdelava podobe pa ni bila delo samo enega, ampak več 

slikarjev. Izjema so veliki umetniki, ki so celotno podobo naslikali sami. Ličnik je slikal 

inkarnat, a doličnik ostale dele. Ikone so slikali tako, da so najprej nanesli temnejše barve, nato 

vedno svetlejše. Na ikonah ni upodobljene perspektive in globine. Za barvo polti so kot osnovo 

najprej nanesli temno zeleno-rjavo barvo (sankir), potem so uporabili nekaj plasti okra 

(vohreniz). Osvežitev podobe so dosegli z uporabo drugih barv, pa tudi z belilom, s cinobrom 

(kinovar), s škrlatno rdečo (bagor) ter z rjavo (bakon), z lazurno (kub), s svetlo zeleno (jar), s 

temno vijoličasto (vison) in drugimi. Za ozadje so uporabili zlato, srebrno, rumeno ali rdečo, 

kasneje tudi sinjo, zeleno ali belo. Za svetlobne odseve na draperiji so uporabljali dopolnilne 

barve. Na ikonah tako prevladuje zlata barva, predvsem v delih z ornamentom ali na mestih, 

kjer je bila poudarjena svetloba. Podobo so na koncu prevlekli s plastjo firneža (olifa) iz 

lanenega olja, ki je poudaril sijaj barv, vendar je kasneje počrnel in zastrl vso podobo. 

Najstarejše ikone so okraševali tudi dragoceni kamni. V začetku 16. stoletja so se pojavili bogati 
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kovinski okovi (riza), ki so že sami predstavljali dragocen spomenik zlatarske umetnosti in so 

konkurirali ikoni (Mole 1957, str. 284). 

 

Iz tega lahko sklepam, da se je umetnik zgledoval po ikoni – uporabil je imitacijo oziroma 

predelavo ikone. Sledil je tradiciji in nekaterim pravilom, ki jih je po svoje preoblikoval in 

naredil nekaj povsem novega. Uporabil je tudi lastno tehniko, s katero je imitiral videz 

tradicionalnih ikon. Lebnovo delo je sestavljeno tako, da je v ospredju izčiščena podoba: figure 

so naslikane s spokojnim izrazom in hkrati z močno poudarjeno vsebino. Slika je ustvarjena 

tako, da se opazovalec sreča z upodobljenimi psi in kaže na njihovo duševno stanje. Psi so 

upodobljeni kot srednjeveški svetniki s svetniškim sijem, na prsih pa nosijo atribute ribištva. Z 

rahlo sklonjenimi glavami kažejo na svojo pokorščino človeku. Kot ikona nas vodi v brezmejno 

in deluje na naš razum in tudi intuicijo. Umetnik ni uporabljal veliko barv, poudarjeno je zlato 

ozadje in slika nima nepotrebnih podrobnosti. 

 

 

 

 

Izvor in udomačitev psa 

Starejši avtorji, kot sta etolog Konrad Lorenz in evolucionist Charles Darwin, so na osnovi 

raznolikosti današnjih pasem psov domnevali, da je pes nastal s križanjem več sorodnih vrst iz 

družine psov, najverjetneje volka in šakala. Najnovejše ugotovitve, ki so jih pridobili s pomočjo 

genetske analize, so pokazale, da se je pes razvil iz majhne skupine volkov, ki so bili udomačeni 

pred okoli 15.000 leti v dobi mezolitika. Ni povsem znano, kako naj bi potekala udomačitev 

psa. V dobi mezolitika so se ljudje preživljali z lovom, ribolovom in nabiralništvom. Manj 

boječi in manj agresivni volkovi so ljudem začeli slediti, se približevati njihovim taboriščem in 

pobirati ostanke hrane. Tako se je med njimi počasi razvilo pravo sožitje. Kmalu so nekateri že 

sodelovali pri lovu, se pustili pobožati in sčasoma so jih ljudje začeli tudi načrtno hraniti. Danes 

tako poznamo mnogo različnih pasem, od delovnih psov do okrasnih pasem hišnih ljubljenčkov. 

(Trilar 2014, str. 105) 

 

Najstarejši dokaz o prijateljstvu med psom in človekom je 12.000 let star paleolitski grob s 

človeškim in pasjim okostjem, ki je bil najden v Izraelu. Okostji sta bili tesno skupaj, človekova 

roka je bila položena tako, da je objemala psa. Način pokopa jasno kaže na prijateljsko vez med 
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človekom in psom (Ocepek 2012). O obstoju psa nam govorijo tudi nazorne upodobitve, ki jih 

je zapustil človek tistega časa. Slikarji predzgodovinskega časa so prve upodobitve psov 

naredili približno 4500 let pred našim štetjem. Na upodobitvah pomagajo človeku pri lovu. Iz 

tistega časa izvira tudi nož, v katerega ročaj je človek vrezal motiv psa z ovratnico, kar bi bil 

lahko prvi dokaz, da so že takrat pse uporabljali tudi kot čuvaje. Pes je dobil svoje mesto tudi v 

verstvih tedanjega časa. V Egiptu so ga božansko častili, mrtvim psom so postavljali celo 

nagrobnike. Po grškem verovanju je psa ustvaril bog Vulkan. Upodobljen je bil predvsem na 

glinenih posodah, služil je kot model kiparjem, ovekovečil ga je tudi Homer, ki je v Odiseji 

postavil nesmrten spomenik njegovi zvestobi. Ljubezen do psov je v slikarstvu navzoča nekaj 

stoletij, motivi s psi so bili pogosti pri različnih slikarjih, od Dürerja, Botticellija, Piera della 

Francesce, Mantegne, Tiziana, Boscha, Pietra Breughela, Rubensa do Canaletta, Velasqueza, 

Goye in številnih drugih slikarjev (Pugnetti 1983, str. 12–16). 

 

Ob umetniškem delu sem pomislila tudi na simboliko upodobljene živali. Pes ima različne 

nasprotujoče si konotacije, najbolj pogosto ga povezujemo z zvestobo. Na vzhodu so verjeli, da 

so psi plenilci in tatovi, ki se prehranjujejo z mrliči. Tudi v Bibliji je pes bolj povezan z 

negativnim pogledom, pojavlja se v povezavi s prostitutkami, čarovnicami in z malikovanjem. 

Pes ima tudi pozitivno vrednost, povezano z zvestobo. V takšni vlogi se je kot simbol pojavljal 

na srednjeveških nagrobnikih. V sakralni ikonografiji se je pojavil skupaj s Tomažem in z 

nadangelom Gabrielom, včasih je vključen tudi v prizorih Kristusovega rojstva ali pri Svetih 

treh kraljih. Negativno se pojavlja pri prizoru zadnje večerje, kjer leži ob nogah Jude ali pa se 

pretepa z mačko, namigujoč na konflikt in sovraštvo. V posvetni ikonografiji se pes pojavlja 

kot zvesti prijatelj svojega gospodarja, največkrat na plemiških portretih. (Impelluso 2004, str. 

203) 

 

Že Plinij je v svojem delu v poglavju o psu napisal, da »samo psi poznajo svojega gospodarja 

in v prišleku prepoznajo tujca, samo psi vedo za svoje ime in poznajo glas vsakega posameznika 

iz domače hiše«. Psu bi lahko pripisali veliko hvalevrednih lastnosti, zaradi katerih je najboljši 

človekov prijatelj. Plinij je zapisal še kar nekaj zanimivih pripovedi o psih, ki so bili tako 

navezani na svojega gospodarja, da so po njegovi smrti tudi sami raje poginili, kot da bi živeli 

brez njega. Pogosto je prišlo do tega, da je pes do smrti branil svojega gospodarja. Tako je pes 

simbol razumnosti, bistrosti in zvestobe. Nekoč je opravljal posebne naloge, človeku je služil 

kot čuvaj domačega ognjišča pred tujci, varoval je črede pred volkovi in pomagal pri lovu. Te 

naloge so zaznamovale simboliko psov in vplivale na njegovo pojavljanje in upodabljanje v 
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umetnosti. V antiki se je pes pojavljal kot spremljevalec pastirjev ali mitoloških lovcev in 

bogov, ki so ljubili lov. Pes je spremljal lovca Oriona, ki je bil po smrti skupaj z lovskimi goniči 

postavljen med zvezde. Psi so obkrožali tudi arkadijskega lovca Aktojana, ki ga je Artemida 

spremenila v jelena in so ga lastni psi raztrgali. V spremstvu psov najdemo tudi upodobitve 

Adonisa in etolskega junaka Meleagra. V antični mitologiji je bil pes posvečen boginji lova, 

hkrati je bil ena od svetih živali Hermesa, ki je bil zaveznik pastirjev. Kot sel je potoval v 

podzemlje, pes je prevzel vlogo vodnika duš v onostranstvo. V klasični mitologiji poznamo tudi 

demonskega psa, triglavega Kerbera, ki je bil čuvaj pri vratih Hadovega podzemnega kraljestva. 

S prihajajočimi dušami je bil prijazen, če pa je želel kdo pobegniti, je pokazal svojo peklensko 

plat. Takšen značaj so imeli tudi črni psi Hekote, boginje blede lune, noči, čarovništva in 

podzemlja. V krščanski ikonografiji je črni pes predstavljal samega Satana. Predstavlja tudi 

najslabše grešnike, ki se vedno znova pregrešijo, kakor se pes vrača k svojim izbljuvkom in jih 

ponovno poje. V srednjeveški moralistični ikonografiji se je pes pojavljal kot simbol 

nevoščljivosti in požrešnosti. Ti dve pregrehi izvirata iz obnašanja psov. Predstavlja tudi 

lenobo, saj pes poležava in drema, ali pa naglo jezo, ker je pri hranjenju popadljiv. Pes je lahko 

tudi podoba nečistosti zaradi pogostega parjenja. Poleg negativnih konotacij je bil pes zelo 

priljubljen in simbol zvestobe ter vdanosti gospodarju. V viteški kulturi je bil nepogrešljiv 

spremljevalec plemičev. Pes je bil statusni simbol, saj je bila reja lovskega tropa zelo draga in 

so si to lahko privoščili le premožni plemiči. Pse so v srednjem veku primerjali s pridigarjem. 

Kakor je pes z laježem preganjal volkove in opozarjal na nevarnost, tako je pridigar s svojimi 

besedami odvračal hudiča in vernike opozarjal na greh. V srednjem veku so bili pogosti motivi 

lova, kjer trop preganja žival, ali pa so psi upodobljeni kot hišni ljubljenčki, kjer zvesto 

spremljajo svojega gospodarja na sprehodu. V krščanski ikonografiji nastopajo tudi kot atributi 

različnih svetnikov, na primer atribut sv. Huberta, sv. Evstahija, sv. Bernarda in sv. Roka. 

Najdemo jih tudi pri motivih oznanjenja pastirjem, Jezusovega rojstva, izgona iz raja itd. V 

novoveški umetnosti se je motiv zvestobe okrepil, postal je tudi simbol zveste vdanosti v 

zakonu. Ker je bil pes velikokrat močno pokorjen gospodarju, dobi simboliko klečeplazništva. 

V renesančni emblematiki se je pes pojavil tudi kot simbol hvaležnosti in prilagodljivosti. V 

ikonografiji štirih temperamentov je pes zaznamoval melanholijo, v alegorijah petih čutov pa 

je predstavljal voh. V 19. in 20. stoletju se je tradicionalni motiv zvestobe daleč najbolj okrepil 

nad negativnimi pomeni. Veliko umetnikov je razočarala plehkost in pokvarjenost ljudi. Ta 

nizkotnost se je kazala pri naveličanih lastnikih, ki so se velikokrat znašali nad psi, jih pretepali, 

mučili ali jih zapustili, zavrgli. Iz tega izhajajo tudi zmerljivke, reki oziroma psovke, ki so še 
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danes v rabi in kažejo zrcalno podobo grobosti do živali, ki so je bile deležne: spoditi kot psa, 

pretepsti kot psa, pasje življenje, prekleti pes itd. (Germ 2006, str. 174–178) 

 

Psi so na Lebnovih slikah upodobljeni kot srednjeveški mučenci. Beseda mučeništvo je izvorno 

povezana s krščanstvom. Pojavila se je v grški obliki martyria, martys ali martyros. Martyria 

pomeni pričevanje za nebeško kraljestvo, za katerega priča – martys ali martyros – zastavi svoje 

zemeljsko življenje, da bi prišla v Kristusovo kraljestvo, ki ni od tega sveta. Vendar se danes 

izraz uporablja tudi v posvetnih, nereligijskih pomenih. V vsaki skupnosti se pojavijo ljudje, ki 

so pripravljeni umreti za višji cilj in jim je ta cilj bolj pomemben kakor življenje. Ti so 

razglašeni za junake, heroje in služijo za zgled drugim članom skupnosti. Zgodnji krščanski 

mučenci so izpovedovali svojo zvestobo novi krščanski veri in s tem izražali nezvestobo 

uradnemu rimskemu kultu. Zaradi tega so bili ti ljudje pretepeni, mučeni in umorjeni. Te 

mučence so v zgodnjem času rimskega krščanstva močno občudovali in jih tudi posnemali, saj 

so verjeli, da je v nebeškem kraljestvu pripravljeno mesto za vse, ki so pripravljeni pričevati. 

Tako je bil v prvih štirih stoletjih obstoja krščanstva takšen pojav zelo množičen, zato je v 

rimskem cesarstvu učinkovito pripomogel k širjenju krščanske vere. Ko je krščanstvo postalo 

državna religija, se je krvava oblika pričevanja nehala in uveljavijo se še druge oblike, na primer 

meništvo in devištvo. Kljub temu se pričevanje s podaritvijo življenja v krščanstvu ni nikoli 

prenehalo, ampak se je obdržalo vse do danes. Za mučenca ali mučenko velja le oseba, ki je v 

trpljenju in smrti posnemala Jezusa, ki ni dovolil uporabe orožja in je na križu odpustil tistim, 

ki so ga pribili. Zato so mučenci v krščanstvu lahko le tisti, ki uresničujejo ta vzorec. (Ocvirk 

2010) 

 

Kontekstualna analiza 

Štirje psi so upodobljeni kot srednjeveški mučenci, in sicer na način ikone. Pomen in okoliščine 

za nastanek dela bomo globlje raziskali pri kontekstualni analizi. V slikarskem opusu 

Vladimirja Lebna prevladujejo različno upodobljene živali, ki so pomensko središče. 

Upodobljene so simpatično, hudomušno in včasih prevzemajo človeške vloge ter njihovo 

vedenje, v nekaterih primerih pa igrajo vlogo žrtve. Mnoge slike so nastale na osnovi resničnih 

pretresljivih zgodb. Delo Break bears je nastalo po zgodbi plešočih medvedov iz Bolgarije. 

Desetletja so medvedi nastopali za občinstvo v potujočih cirkusih in turističnih letoviščih, 

dokler se v začetku devetdesetih niso za njih zavzele mednarodne organizacije za zaščito živali. 

Medvede so med učenjem plesa hudo mučili, najbolj priljubljena tehnika v medvedji plesni šoli 
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je bila prestopanje po segretih kovinskih ploščah. Po dogovoru z bolgarsko vlado so za plešoče 

medvede uredili poseben rezervat. (Leben 2015) 

 

 

Slika 6: Vladimir Leben – Break bears, 2013 

 

Tudi delo Das Leben hinter den Gitteren opozarja na neprimerno življenje živali v kletkah in 

za rešetkami. Umetnik na hudomušen način prikaže tragično usodo in izkoriščanje živali. 

 

Slika 7: Das Leben hinter den Gitteren, 2012                                                 Slika 8: Das Leben hinter den Gitteren, 2012 

 

Navdih za Lebnovo delo Orthodogs je bila pretresljiva zgodba, opisana v članku Maryann Mott 

19. oktobra 2005 na spletni strani National Geographic News. Članek je poročal o živih in 

mrtvih mačkah ter psih, ki so jih ribiči uporabljali kot vabe za lov na morske pse. Dogodki so 

bili odkriti na otoku Reunion v Indijskem oceanu, vzhodno od Madagaskarja. Otok se je boril 

z velikim številom zapuščenih potepuških živali. Tja je bila poslana snemalna ekipa, da bi 

pridobila dokaze o krutih praksah, ki naj bi se dogajale. Ni dolgo trajalo, da so odkrili dejanja. 

Posnetki in fotografije so kazale pse s trnki, ki so globoko prebadali njihove okončine in 
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smrčke. Ribiči so ujeli zapuščene živali in jih obešali za trnke. Nekatere živali so pobegnile, 

druge te sreče niso imele. Vržene so bile v ocean kot vaba za morske pse. (Mott 2005) 

Aplikativni del  

 

Za spoznavanje obravnavane umetnine Vladimirja Lebna bomo uporabili metodo Ways In. 

Uporabili bomo metodo pogovora, saj je to osnovna metoda za razvijanje interpretacije 

umetniškega dela. Pripravila sem serijo vprašanj za učence za spoznavanje umetnin avtorjev s 

ciljem spodbujanja empatije. 

Na kaj ste najprej pomislili, ko ste videli sliko? Kakšni so bili vaši občutki? Zakaj mislite, da 

slika tako deluje na vas? Na kaj vas slika spominja in zakaj? Ste že kje videli kaj podobnega? 

Ali je slika na sošolce vplivala drugače? 

Katere barve prevladujejo na sliki? Zakaj je umetnik uporabil takšne barve? Kakšne materiale 

je umetnik uporabil za izdelavo slike? Ali je material pomemben – bi se vaš odziv spremenil, 

če bi uporabil drugačne materiale? Kako mislite, da je umetnik izdelal sliko? So potrebne 

posebne veščine za izdelavo takšne slike? Vidite na sliki kakšne sledi umetnika? Kako veliko 

se vam zdi delo? Je velikost pomembna – bi se vaše doživljanje spremenilo, če bi bilo delo 

manjše ali večje? Imamo kot gledalci posebno pozicijo gledanja? Kakšen je prostor na sliki? Je 

slikar upodobil iluzijo prostora ali je delo ploskovito? Ali so psi upodobljeni ploskovito ali 

začutimo njihov volumen? Kako se počutite ob delu – ali vam daje delo občutek majhnosti ali 

se ob delu počutite velike? 

Opišite, kaj vidite na slikah, oziroma kaj se na njih dogaja. Kaj vam delo želi sporočiti? Je 

umetnik želel na kaj opozoriti? Kako se počutite ob tem delu – vas privlači ali odbija? Vidite 

na delu kakšne simbole? Kaj pomenijo? Kakšen je naslov dela? Vpliva naslov na razumevanje 

dela? Kakšen je motiv slik? Kam bi uvrstili delo? Vas prizor na slikah spominja na kakšno 

drugo delo? Kaj je umetnika pripeljalo do upodobitve takšnega motiva? Zakaj so psi 

upodobljeni na tak način? Zakaj so si psi zaslužili takšno upodobitev? Kaj se jim je zgodilo? Je 

takšno ravnanje z živalmi pravilno? Mislite, da se komu takšno ravnanje z živalmi ne zdi kruto? 

Komu? Zakaj ljudje kruto ravnajo z živalmi? Kakšno je pravilno ravnanje z živalmi? Ima 

nepravilno ravnanje tudi kakšen vpliv na okolje in kakšnega? Bi to lahko spremenili in kako? 

Kdo je avtor slik? Kdaj je delo nastalo? Ali bi delo drugače videli v drugem prostoru? Kakšna 

so bila vaša pričakovanja pred ogledom slik? Se je vaše doživljanje in mnenje o delu spremenilo 

od začetka pogovora do sedaj? Zakaj mislite tako? 
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2. PRIMER SODOBNEGA UMETNIŠKEGA DELA 

Avtorica, ki sem jo izbrala, je Vesna Bukovec, rojena leta 1977. Diplomirala in magistrirala je 

iz področja kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Deluje kot 

samostojna umetnica in v okviru umetniške skupine Kolektiva (z Metko Zupanič in Lado 

Cerar). Osrednja tema njenega raziskovanja je vpliv medijskega okolja na mentalno zaznavo 

posameznikov in vloga potrošniške ideologije v medijskem okolju. Za seboj ima kar nekaj 

samostojnih in skupinskih razstav v lokalnem in mednarodnem prostoru. 

 

Slika 9: Vesna Bukovec - Domoljubi, 2016 

Osnovni podatki 

 

Naslov dela: Domoljubi 

Avtor dela: Vesna Bukovec 

Leto nastanka: 2016 

Tehnika: tuš na papir 

Mere: 40 cm x 30 cm 
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Nahajališče: zasebna last 

Razstave:  

 Vesna Bukovec: Eksploanacija (samostojna razstava), Galerija Alkatraz, AKC 

Metelkova mesto, Ljubljana, 22. 4.–13. 5. 2016 

Predikonografski opis 

Na risbi je upodobljena velika množica ljudi, ki so zbrani na nekakšnem shodu ali protestu. V 

spodnjem delu vidimo varnostno ogrado, ki ločuje množico od prizorišča samega dogodka, ki 

je izvzet iz risbe. Pred ogrado stoji samo moška figura, vendar njegova obleka ne kaže, da je na 

službeni dolžnosti, kot na primer varnostnik ali policist. Vsaka figura, ki nam je še dovolj blizu, 

je oblikovana na individualen način, nosijo različne dodatke, kot so očala ali pa šal. Tako 

dobimo občutek, da stojimo pred to množico. Nekaj oseb iz množice nosi s seboj slovensko 

zastavo. V ozadju v levem zgornjem kotu vidimo tudi tri zastave Evropske unije. V zgornjem 

desnem delu risbe pa vidimo velik transparent z napisom »Ponosni, da sovražimo!!!«. Zgoraj 

desno, za množico, vidimo še nekaj drevesnih vej, kar nam pove, da shod poteka nekje na 

prostem.  

Formalna analiza 

Snov 

Na sliki je množica ljudi. Glede na motiv je snov idealistična. Ne gre za obnovo dejanskih oseb 

in dogodkov iz narave, temveč za upodabljanje teh stvari zaradi same idejne izraznosti. 

Avtorica je želela poudariti miselne vsebine, ki so vpete v celotno zgodbo dela. Like je nanizala 

svobodno. Osebe niso upodobljene tako, da bi ustrezale realnosti. Vse je prilagojeno sami ideji.   

Oblikovanje telesnosti 

Umetnica je figure oblikovala s pomočjo linije. Osebe niso osenčene ali osvetljene. Gre za 

množico posameznih ploskev, ki so omejene s črtami in te jih ločujejo med seboj. Telesno 

zaobljenost lahko malce začutimo v drobnih detajlih, kot so gube na oblačilih ali poteze na 

obrazih. Vse figure so prikazane z najbolj ploskovite strani, od spredaj. 

Oblikovanje prostora 

Za prizorišče bi lahko rekli, da je brezprostorno. Če pogledamo na platno v daljavo, vidimo 

samo množico ljudi, ki se razširja v neskončnost, kot da stojijo na brezprostornem prizorišču, 

saj okoli njih ni naslikane nobene podlage, ki bi kazala na globino prostora, zato je videti, kot 

da stojijo v zraku. Mogoče nam dajo občutek prostora le drevesa oziroma veje v ozadju 
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množice. Vendarle pa imamo v spodnjem delu bolj prepričljiv občutek za prostor, da se zapira 

z nekakšno ogrado, ki se ne zaključi na risbi, ampak se nadaljuje tudi naprej. Po tem sodeč 

prostor vendarle ni čisto brezprostoren. To da gledalcu vedeti, da se elementi ne končajo na 

mestu, kjer se konča papir, temveč se nadaljujejo po nevidnem polju. Gre samo za dejansko 

prizorišče, kjer se je zgodil upodobljeni dogodek, prostor pa se nadaljuje še naprej. Zaradi tega 

detajla vemo, da se izven našega vidnega polja še vedno nadaljujejo elementi na sliki. Ob tem 

pomislimo tudi na to, da so v tem nevidnem prostoru še drugi elementi, ki so nam nevidni. 

Prostor je avtorica gradila tako, da je linije uredila v učinek prekrivanja oblik. Prepričljivo je 

tudi zgoščevanje oblik, saj dobimo občutek, da se množica ljudi vije globoko v daljavo. 

Figuralna kompozicija 

Figure na risbi niso postavljene popolnoma svobodno, ampak so nanizane po diagonali, ki sega 

iz spodnjega levega kota proti zgornjem desnem kotu.  

Svetloba in barve 

Svetlobnega vira pri delu ni mogoče določiti. Senčenja se umetnica ni posluževala. Risbo je 

želela ohraniti jasno, preprosto in očiščeno. Tudi barva nima pomembne vloge. 

Kontekstualna analiza 

Ob delu si moramo pogledati nekaj dejstev o nastanku risbe, času ustvarjanja ter izbiri motiva. 

Nato pa bi se navezala na vsebino, ki mi je pritegnila pozornost ob umetničinem delu in bi jo 

povezala v šolski okvir. 

Risba je nastala za samostojno razstavo z naslovom Eksploanacija v galeriji Alkatraz aprila 

2016. Osnova za risbo je bila fotografija udeležencev Shoda za republiko na Kongresnem trgu 

leta 2013. Protestniki na shodu niso imeli transparentov, zgolj veliko slovenskih in evropskih 

zastav. Naslov razstave Eksploanacija je sestavljen iz besed eksploatacija in nacija, kar sproži 

misel na to, da se s pomočjo ideje nacije podpihuje nestrpnost in sovraštvo do drugih. Ker se je 

umetnica pri delih za razstavo Eksploanacija ukvarjala z izkoriščanjem domoljubnih čustev in 

nacionalizma za širjenje sovraštva proti drugačnim, tujcem in beguncem, je v risbi protestnikom 

dodala transparent z napisom »Ponosni, da sovražimo«. Želela je poudariti problematičnost 

množičnega čustvovanja v povezavi z narodom in državo, kamor se uvrščata in izkoriščata 

ponos in sovraštvo. Izbrano delo sodi v serijo risb, ki so nastale z izhodiščem v opazovanju 

odzivov ljudi in v sovražnem govoru, ki se je razširil po medmrežju in medijih ob sami begunski 

krizi. Sprožil se je val negativnih čustev, uperjenih proti žrtvam največje humanitarne katastrofe 
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zadnjih let. Avtorico zanima fenomen sovražnosti do ljudi, ki so se znašli v hudih življenjskih 

stiskah in upajo na normalno življenje znotraj Evropske unije. Zaradi dogodkov je na plano 

prišla huda nestrpnost in sovraštvo, na kar so močno vplivali tudi mediji in socialna omrežja. 

Umetnica se sprašuje, kako sta se domoljubje in narodna zavest spremenila v nacionalizem in 

ksenofobijo, ki botrujeta kršitvam človekovih pravic v teh zadnjih letih. (Bukovec 2016) 

Avtorica za izhodišče svojih risb uporablja medijske podobe. Risba je sestavljena iz 

prepoznavnih oblik in znakov, ki nam jasno predajo sporočilo. Linija je tista, ki orisuje oblike 

in je uporabljena brez senčenja, vendar pa predstavlja zelo zapletene koncepte in razmerja 

družbene realnosti. Avtorica je z linijo ustvarila kompleksno dinamiko. Naš pogled najprej 

pritegne transparent z besedilnim vložkom dela »Ponosni, da sovražimo!!!«, ki ga, poleg zastav 

Evropske unije in Slovenije, drži nekaj oseb iz množice protestnikov. 

Prizor umetnice ne vsebuje odvečnih detajlov in je skoncentriran predvsem na množico ljudi in 

njihove kretnje. Risba je tako najbolj primerna tehnika, ki je avtorici omogočila hiter odziv na 

sočasne dogodke, pri katerih je jasno podala svoje mnenje. Ob tem pa je tudi gledalca postavila 

pred samo dejstvo, da gre za pomembno temo, ki jo seveda mediji in politika izkoriščajo sebi v 

prid. (Vesna Bukovec: Eksploanacija, b. d.) 

Odklonilen odnos do migrantov je tudi posledica delovanja javnih politik, ki so dovoljevale 

izključevanje migrantov in utrjevale ksenofobijo, saj imajo te veliko moč vplivanja na mnenja 

in negotovost ljudi. Te politike odražajo globoko nenaklonjenost do tujcev, ki imajo drugačno 

kulturo in jim je odvzeta politična participacija. Prevladujoča podoba današnjega migranta v 

večini medijskih prikazov je podoba tujca, drugega, drugačnega in kot takega nepovabljenega, 

nezaželenega in sumljivega. Iz raziskave lahko še ugotovimo, da medijske predstavitve 

migrantov in drugih manjšin s posploševanjem in stereotipi reproducirajo prevladujoči diskurz 

o izražanju nestrpnosti, družbene distance, čim manj interakcij, tujosti in omejevanja od drugih, 

drugačnih. Podoba migranta predstavlja ogrožanje lastne kulture, nacije in ekonomije. Zaradi 

pretirane samoobrambe pa alternativa gledanja na migranta kot na nosilca izjemnega potenciala 

človeškega razvoja žal ostaja redkost (Zavratnik 2012). Mediji imajo veliko vlogo pri 

oblikovanju večine. Označujejo se za neodvisne in nadstrankarske, morali bi biti objektivni, 

njihov cilj pa je podajanje objektivnih informacij. Seveda so številni ljudje prepričani, da si za 

dosego tega cilja resno prizadevajo, s tem pa ostaja skrit vpliv, ki ga dejansko izvajajo nad 

množicami. Mediji bi morali biti objektivni (Buddemeier 1996). Mediji nas tudi učijo, kdo je v 

družbi večvreden in kdo manj, kakšen je sprejet vzorec obnašanja do drugačnih, kot so etične 

in socialne manjšine, itn. Zato potrebujemo znanje in sposobnost kritičnega interpretiranja 
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močnih podob medijske kulture. Cilj, ki si ga želimo doseči pri učencih je, da vzgojimo 

avtonomne, kompetentne in družbeno dejavne državljane, ki vedo, kje pridobiti kakovostne 

informacije. Mediji imajo pomembno vlogo tudi pri socializaciji, saj učijo o vrednotah, ki so 

prisotne v kulturah in vplivajo tudi na njihovo oblikovanje s sporočanimi vsebinami in načinom 

prikazovanja »resnice« (Erjavec 1998, Erjavec 2005). Mediji so imeli pomembno vlogo pri 

prikazovanju dogodkov v povezavi z migrantsko krizo. Umetnica ima na to zelo kritičen 

pogled. Pri eni od svojih risb iz serije z naslovom Dolžnost vseh domoljubov je uporabila 

zamrznjen prerisan kader novic iz slovenskega televizijskega programa, ki je prikazoval protest 

proti premalo restriktivni migrantski politiki vlade. V kadru je množica ljudi, ki drži transparent 

z napisom »Dolžnost vseh domoljubov je, da varujejo svojo državo pred njeno vlado«. Citat je 

pridobljen iz medija, ki je »v službi resnice« (Bukovec 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Vesna Bukovec - Dolžnost vseh domoljubov, 2016 

Zato lahko pri učencih z umetninami iz serije za razstavo Eksploanacija opozorimo na to 

problematiko in dosežemo, da se iz pasivnega, neodgovornega, statičnega uporabnika medijev, 

medijskih podob in vrednot spremenijo v dejavne uporabnike. Tako mladim ne bodo vcepljene 

tuje ideje in mnenja, ampak bodo znali avtonomno ustvariti lastne podobe o svetu. (Erjavec 

1998, Erjavec 2005) 
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Umetnica se resne tematike loti tudi na bolj humoren način. Risbi Šenčur 1 in Šenčur 2 sta 

nastali ob protestu proti nastanitvenemu centru v Šenčurju. Na risbi vidimo množico ljudi, ki z 

domobransko in nacionalistično ikonografijo na eni strani in s transparenti s pozivi k strpnosti 

do beguncev na drugi strani kažeta na dve plati družbene stvarnosti. Umetnica je na 

transparentih, kjer je bil v resnici prostor za sovražni govor, zapisala izjave razumevanja in 

sprejemanja beguncev. Tako je z vnosom transformacije in nevtralizacije v akt nasilja 

protestnike spremenila v borce za človekove pravice. (Bukovec 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Vesna Bukovec - Šenčur 1, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Vesna Bukovec - Šenčur 2, 2016 
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Ob tem se upravičeno vprašamo, ali lahko umetnost zares razreši nelagodno srečanje s tujcem. 

Sama menim, da lahko umetnost skupaj s kritično teorijo in učenjem za strpnost pripomore k 

izboljšanju stanja. Kombinacija ima več možnosti za uspeh, ker imajo same podobe to moč, da 

se vtisnejo v naš spomin, sploh če smo skozi spoznavanje umetnine ustrezno vodeni. 

Aplikativni del 

 

Kaj menite o risbi, ki je pred vami? Vas spominja na kakšen prizor? Ste to že kje videli, doživeli, 

brali? Ste se mogoče sami udeležili že kakšnega podobnega dogodka? 

Oglejte si risbo natančneje. Zakaj je umetnica uporabila takšen način izražanja? Se vam zdi 

risba, sestavljena iz preprostih prepoznavnih oblik in znakov, brez senčenja, primerna tehnika 

za takšno upodobitev? Kakšen je prostor na sliki? Ali začutite, da se poglablja? Ali je bolj 

ploskovit? Kaj vam daje občutek prostora? V kateri smeri poteka dogajanje? Kako je umetnica 

zgradila prostor? Ali se dogajanje razširja tudi izven polja same risbe? Kako so upodobljeni 

ljudje na risbi? Ali lahko začutimo njihov volumen teles ali so telesa bolj ploskovita? Ali dobite 

občutek, da stojijo v prostoru? 

Kaj risba prikazuje, kaj se dogaja na risbi? Po čem to sklepate? Kakšen je naslov umetniškega 

dela? Kako naslov dela vpliva na vašo idejo o risbi? Zakaj ljudje protestirajo? Ali so bili protesti 

mirni? Kakšne vrste nasilja poznate? Menite, da je bilo na protestih prisotno tudi nasilje? Ali 

so na risbi upodobljeni kakšni simboli? Zakaj imajo protestniki slovensko in evropsko zastavo, 

katere ideje zastopajo? Ali gre pri tem res samo za domoljubje in narodno zavest, ali so ljudje 

začeli izkoriščati domoljubna čustva in tako širiti druge ideje, kot na primer nacionalizem in 

ksenofobijo? Kakšno vlogo imajo pri tem mediji? Ali mediji vplivajo na mnenja ljudi? Na 

kakšen način? Ali mediji kažejo dogodke objektivno? Ali imajo mediji tudi pomembno vlogo 

pri prikazovanju problematike migrantov? Ali ločite med pojmoma svoboda izražanja in 

sovražni govor? Kje je meja med svobodo izražanja in sovražnim govorom? Ste že bili priča 

sovražnemu govoru, na primer v šoli? Kako ste se počutili ob tem? Ali je bil tak govor 

upravičen, utemeljen? Je bil nato zaustavljen in kaznovan? Ali menite, da je sovražni govor 

razširjen? Ali se ga po vašem mnenju dovolj omejuje in preganja, ali pa menite, da se ga ne 

omejuje dovolj? Zakaj ne? Zakaj mislite, da je umetnica narisala to risbo? Na kaj je želela 

opozoriti? Kakšen je odnos umetnice do upodobljenih dogodkov? Kakšen je vaš odnos do 

tujcev? Kako bi se vi počutili v vlogi migrantov? Zakaj se ljudje odločijo za odhod iz domovine 
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in preseljevanje v tujino? Bi se tudi sami odločili za selitev v tujino? Kako bi se počutili v tuji 

državi? S kakšnimi težavami bi se lahko srečevali? Ali selitev v tujino za vas predstavlja lahko 

ali težko odločitev? 

Lahko poveste, kako je ogled dela vplival na vaš sedanji odnos do umetniškega dela in do 

problematike, ki jo delo predstavlja? Vas je umetniško delo nagovorilo k razmišljanju o 

dogodkih, o ravnanju ljudi? Se je mnenje o tem spremenilo od začetka pogovora do sedaj? 

Zakaj mislite, da je tako? Ali ste na osnovi obravnave umetnine spremenili svoje stališče do 

problematike, ki jo delo obravnava? Menite, da umetniška dela tudi lahko pripomorejo k bolj 

empatičnemu dojemanju problematike? Zakaj?  

3. PRIMER SODOBNEGA UMETNIŠKEGA DELA 

Avtor, ki sem ga še izbrala, je Uroš Weinberger, rojen leta 1975. Diplomiral in magistriral je iz 

področja slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Izpopolnjeval se je tudi na 

Akademiji za likovno umetnost v Sofiji, Bolgariji in na kulturni rezidenci Ministrstva za kulturo 

RS v Berlinu (Nemčija). Živi in ustvarja kot samostojni kulturni ustvarjalec v Ljubljani. 

 

Slika 13: Uroš Weinberger - This World Needs No Cripples, 2012 
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Osnovni podatki 

 

Naslov dela: This World Needs No Cripples 

Avtor dela: Uroš Weinberger 

Leto nastanka: 2012 

Tehnika: olje na platno 

Mere: 196 cm x 303 cm 

Nahajališče: zasebna last 

Razstave:  

 Uroš Weinberger: Displaced world, deplasiran svet, Lamutov likovni salon, Galerija 

Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 5. 10.–18. 11. 2012 

 Uroš Weinberger: Displaced world, deplasiran svet, Mestna galerija Nova Gorica, Nova 

Gorica, 11. 1.–1. 2. 2013 

 Uroš Weinberger: Displaced world, deplasiran svet, Galerija sodobne umetnosti Celje, 

28. 2.–14. 4. 2013 

 Uroš Weinberger: Displaced world, deplasiran svet, Mestna hiša, Gorenjski muzej, 

Kranj, 25. 4.–3. 6. 2013 

 Uroš Weinberger: Displaced world, deplasiran svet, Umetnostna galerija Maribor, 

Maribor, 19. 7.–11. 8. 2013 

 Kϋnstler aus Slowenien stellen sich vor: Mitja Ficko, Simon Kajtna und Uroš 

Weinberger, Museum fϋr Abgϋsse Klassicher Bildwerke Mϋnchen, Mϋnchen, Nemčija, 

14. 1.–23. 2. 2014 

 Uroš Weinberger: Displaced world, deplasiran svet, Galerija Ravne, Koroška galerija 

likovnih umetnosti, Ravne na Koroškem, 11. 4.–2. 6. 2014 

 Uroš Weinberger: Slike in risbe, Galerija Murska Sobota, Murska Sobota, 29. 10.–3. 

12. 2015 

 EQURNA POP!, Galerija EQURNA, Ljubljana, 22. 12. 2015–19. 2. 2016 

 Uroš Weinberger: Oase des Wusts, Kunsthalle Ravensburg, Nemčija, 13. 1.–3. 3. 2017 
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Predikonografski opis 

Na ogromnem platnu vidimo skupino sedmih figur. Štiri figure, oblečene v bledo zelenkasto 

uniformo s čelado, vodijo vklenjeno, malce sključeno moško figuro, oblečeno v sivo enodelno 

oblačilo. Ujetnik je na sredini, moški so razporejeni okoli njega. Vklenjeni moški ima roke na 

hrbtu, čeprav niso videti kot prave roke, in prepletene s črno-rdeče-belo cevjo. Nam najbližji 

policist in policist na levi imata v roki nekakšno palico oziroma policijsko gumijevko, s katero 

sta ujeta ravno v trenutku silovitega zamaha, usmerjenega proti vklenjenemu. Druga dva 

policista ujetnika držita, oziroma pazita nanj. Cev, ovita okoli ujetnika, je ovita tudi okoli noge 

najbližjega policista in se vijugasto nadaljuje po desni strani daleč v globino. Cevi se pojavljajo 

tudi v levem zgornjem delu slike, videti je, kot bi bile za nekakšno stekleno prozorno površino, 

ki jih optično poveča. V ozadju celotnega dogajanja pa sicer malce nejasno vidimo zamrznjeno 

sceno, deluje kot kulisa celotnemu dogajanju. V tem delu je naslikana večja črno-bela figura 

policista, ki prav tako v rokah drži palico, kot da se je pridružil fizičnemu obračunu. Naslikan 

je v stilu slike na računalniškem zaslonu, ki je sestavljena iz slikovnih točk. V zgornjem desnem 

kotu, poleg policijske figure, je naslikan leden kvader, v katerem je zamrznjena ženska oziroma 

bolj dekliška figura, ki leži na trebuhu s sproščeno dvignjenimi nogami v zrak, obuta v visoke 

škornje. Tudi ona je naslikana v črno-belih in sivih tonih. Za njo so nejasni predmeti ter 

nekakšna navpična stena, ki omeji prostor. V spodnjem desnem kotu pa je pokončno na beli 

podlagi naslikana črtna koda s številko 84157072. Gladka površina, na kateri poteka dogodek, 

je naslikana v bledih zelenih tonih. Pojavijo se tudi temno zelene sence pod skupino, kar 

nakazuje na svetlobni vir od zgoraj. Ni nam popolnoma jasno, ali se scena dogaja na prostem 

ali v zaprtem prostoru, ker ni zadosti podatkov.  

Formalna analiza 

Oblikovanje telesnosti 

Telesa v ospredju so oblikovana plastično. So tudi osenčena, tako da imamo prepričljiv občutek 

njihove telesnosti. Prehodi svetlobe in sence so postopni in še bolj poudarijo zaokroženost teles. 

Tak način je ena izmed značilnosti plastičnega stila. Figure v ospredju so ujete v dinamični 

pozi, nakazani so gibi rok in nog, nekateri udi so dramatično pokrčeni. Vendar pa gre za bolj 

zmerno razgibanost, kjer se občutek plastičnosti ne izgubi. Dobimo občutek njihovega 

postopanja v prostoru. Telo levega moškega je dramatično zasukano. Ujet je v najbolj 

prepričljivem trenutku in pozi, le malo za tem si lahko predstavljamo, kako je udaril po ujetniku. 

V gibih teles se čuti zanos, kako vsi štirje policisti vestno izpolnjujejo ukaz. Telo ujetnika pa je 

sključeno in se ne upira. V ozadju pri črno-beli figuri ni zaznati prepričljivega plastičnega 
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oblikovanja, gre bolj za ploskovito figuro. Ženska figura poleg je naslikana bolj plastično, kar 

se vidi predvsem pri osenčenju nog ter na zgornjem delu oblačila, ki ga nosi. 

Oblikovanje prostora 

Pri sliki je ustvarjen občutek globine prostora. Osebe v ospredju prekrivajo tiste v ozadju. 

Imamo tudi veliko senčenja, kar nam nakazuje prostor. Umetnik gradi prostor z barvno in 

zračno perspektivo, saj so v ozadju uporabljene bolj hladne barve, v ospredju imamo motiv 

jasno prikazan, barve so intenzivne in ostre, v ozadju pa bledijo in obrisi postajajo vse bolj 

nejasni. Samo prizorišče je na neki način omejeno. Temu služijo predvsem ozadje z moško in 

dekliško figuro ter predel na levi strani slike, kjer imamo cevi, in desna stran platna, kjer se 

pojavljajo navpičnice. A predel s cevmi jasno nakazuje tudi na to, da se prostor ne zapira, ampak 

se nadaljuje izven slike. Menim, da imamo opraviti z brezmejnim prizoriščem, ker nam ni 

popolnoma jasno, kje se dogaja. V desnem spodnjem kotu je naslikana črtna koda, ki nam 

vzbudi občutek, da upodobljeni prostor sploh ni pravi prostor, ampak gre samo za neki 

dvodimenzionalen prostor.  

Figuralna kompozicija 

Pri izbrani sliki imamo opraviti z bolj dinamično zgrajeno kompozicijo. Imamo nekaj 

kompozicijskih smernic, ki se sekajo med seboj. Prva diagonala poteka od zgornjega desnega 

kota, po palici policista in nato po njegovem zasukanem telesu navzdol. Druga diagonala poteka 

iz zgornjega levega dela slike po palici policista, ki je upodobljen v ozadju slike, preko glave 

ujetnika ter po levi roki policista, ki vodi ujetnika, navzdol. To lahko dojemamo kot poudarke, 

ki vodijo naš pogled po sliki. Tako lahko trdimo, da gre za tektonsko kompozicijo, saj je 

kompozicija trdna in stabilna in osebe so ujete v nekem momentu, ko so vpete v močna 

medsebojna razmerja. 

Svetloba in barve 

Moške figure v ospredju so obsijane z bledo svetlobo, tako da se vidi poudarek na samem 

dogodku. Pod skupino so temne zelenkaste sence. Osenčena so tudi oblačila ter obrazi 

policistov, zato lahko določimo vir svetlobe, ki je pravokotno nad skupino. Svetlejša barva je 

uporabljena za svetlenje. V svetlejša oblačila je odeta samo osrednja figura pridržanega, kar ga 

izpostavi. Mogoče gre pri tem tudi za neko višjo idejo, ki jo predstavlja ujetnik, zato ga je želel 

umetnik dvigniti iz skupine. Na platnu najdemo različne odtenke zelene, v ospredju malce bolj 

poudarjene, v ozadju manj. Barve spremljajo dogodek in nam ne dajo najbolj prijetnega 
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občutka. Barve v ozadju so še posebej hladne in blede. Priredijo nam grozljivo in srhljivo 

vzdušje, ki nam pokaže, kako brezizhodna je celotna zgodba. 

Kontekstualna analiza 

Tudi ob tem delu bom podala nekaj dejstev o nastanku slike, času ustvarjanja ter izbiri motiva. 

Nato bom dodala še vsebino, ki jo povezujem s samim delom in bi jo lahko obravnavali tudi v 

šolskem okviru. 

Delo This World Needs No Cripples predstavlja del razstave z naslovom Displaced world, 

deplasiran svet. Njegova dela se nanašajo na vidik družbenega dojemanja informacij, ki nam 

jih posredujejo mediji. Mediji so ustvarili pomanjkanje zanimanja za osebne in družbene 

tragedije, ki se trenutno dogajajo, saj imamo vedno znova občutek ponavljanja informacij. Ker 

je družba tako zasičena z medijskimi novicami, težko izbiramo, kaj je pomembno in kaj ne. 

Pogosto se zaradi prevelikega števila informacij izgubimo, postanemo gluhi in spregledamo 

težave, s katerimi se soočajo ljudje. Takoj ko neki dogodek izgubi svojo aktualnost, izgubi tudi 

realnost – če se ne pojavlja več v medijih, se ne dogaja več. Informacije se med seboj izničujejo 

in ustvarjajo fragmentacijo dogodkov in podob. Vso to dinamičnost, aktualnost in estetiko, ki 

jo uporabljajo mediji kot svojo strategijo, umetnik zajame v svojih delih. V svoje slike umetnik 

lovi podobe iz medijev, na primer iz časopisa, s spleta ali plakata ter jih preoblikuje v neki nov 

kontekst. Umetnik s svojimi deli opozarja na navidezno urejen svet, ki pa je žal poln zmede, 

nesmislov in razpuščen. Tudi ljudje smo pod vplivom te razpuščenosti postali pasivni, 

nekreativni in lahko vodljivi. Če se kdo najde, ki se tega zaveda ter skuša na neki način ukrepati, 

prebuditi ljudi, se mora soočiti z raznimi metodami nadzora in preganjanja. Na izbranem 

likovnem delu je policija grobo pridržala glavni lik, videti je izobčen ter kaznovan, saj ne deluje 

skladno z veljavnimi normami. Ta posameznik je lahko tudi umetnik, ki so mu zaradi 

kritiziranja aktualne oblasti cenzurirali delo in onemogočili izražanje s tem, da mu niso namenili 

sredstev za umetniški projekt. Gre za moment, ko je bilo resno kreativno stanje imobilizirano s 

strani državnih subjektov, ki so brez zanimanja in samo opravljajo svoje delo. Umetnik nam 

pokaže status današnjega umetnika in umetnosti nasploh, saj meni, da vsak dan v nas pušča 

praznino, ki pa jo zapolnjujejo množični mediji. Vse bolj želijo prevzeti primat stvarne 

umetnosti. Tako smo grobo soočeni s pritlehnimi metodami kontrolnega nadzora in 

preganjanja, ki se stopnjuje do pretepanja z gumijevkami ali pa preproste eliminacije. Ob tem 

nas hkrati opozori tudi na to, da te metode niso nič novega (Weinberger 2017). Dolge cevi, ki 

se vijejo po platnu, bi lahko zamenjali za nekaj prijetnega in neškodljivega, ker so pisanih barv. 

Spominjajo nas na lizike. Vendar pa imajo pomembno vlogo, saj so ovite tudi okoli pridržanega. 
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Zdi se, kot da nadzorujejo celotno sceno in skrbijo za red in disciplino. Lahko jih dojemamo 

kot nekaj več, nekaj nevidno prisotnega, prikradejo se takrat, ko se zgodi nekaj nedopustnega, 

upor. Rupel pravi, da je želel umetnik opozoriti prav na vidik nevidnega nadzora. Pri razstavi 

Displaced world se je osredotočil na dejstvo, da je vsak izmed nas, ko pride na svet, pod 

nenehnim nadzorom. Vodeni smo skozi naše življenje in vse, kar se dogaja v svetu okoli nas, 

ni zgolj slučaj. Ta nadzor je umetnik prikazal s pisanimi cevmi, ki silijo iz platen tudi po 

razstavnem prostoru in preplavijo vse kotičke. Tako se gledalec zave, ko stoji med prepletom 

vseh cevi, da je tudi sam del tega deplasiranega sveta (Uroš Weinberger/Displaced world, 

deplasiran svet, v Umetnostni galeriji Maribor, b. d.). 

Povezavo z umetniškim delom Vesne Bukovec vidim v svobodi izražanja. Obe umetniški deli 

sta me nagovorili v tej smeri. Kakor vemo, je svoboda izražanja ena izmed osnovnih 

državljanskih pravic in eno izmed najpomembnejših načel demokratične družbe. Pri tem 

pogosto ne vemo, kje je meja svobodnega izražanja, in na plano pride tudi problematika 

sovražnega govora. 

Svobodna izražanja je osnovna pravica človeka, zapisana v vseh pomembnejših mednarodnih 

dokumentih, vključno s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (19. člen) in Evropsko 

konvencijo o človekovih pravicah (10. člen). Vendar pa svoboda govora ni absolutna pravica. 

Pri tem se morajo upoštevati tudi druge pravice in interesi. Mejo svobode govora lahko najdemo 

v sovražnem govoru. »Sovražni govor je v pravni in politični teoriji in praksi verbalno, 

simbolično in komunikacijsko dejanje, s katerim se premišljeno izreka antipatija proti neki 

skupini ljudi ali posamezniku, ki pripada tej skupini, na podlagi etnične, verske in spolne 

usmeritve ali pripadnosti. Za dejanje sovražnega govora je bistven namen zaničevanja, 

uperjenega v posameznika ali skupino ljudi.« (Sardoč, Vezjak 2016, str. 66). Pojem sovražni 

govor je precej izmuzljiv in kompleksen, saj osnovna težava ni v sami opredelitvi sovražnega 

govora, ker je popolnoma jasno, da je vsakršno spodbujanje sovraštva, rasizma, nestrpnosti in 

drugih diskiriminatornih praks moralno nesprejemljivo, temveč v tem, kako njegovo prepoved 

in sankcioniranje utemeljiti (Sardoč, Vezjak 2016). Umetniško delo Vesne Bukovec jasno 

prikazuje sovražni govor. Pri delu Uroša Weinbergerja pa se srečamo s prepovedjo svobodnega 

izražanja. Tu se pojavi vprašanje, kako potem spregovoriti o tej temi z učenci. Definicije so 

preproste in jasne, vendar smo lahko priča sovražnemu govoru na vsakem koraku, pa ta ni 

obravnavan kot nekaj slabega, ampak naletimo celo na popolno odobravanje družbe ali pa vsaj 

posameznikov. Zato so razsežnosti te težave še toliko bolj zaskrbljujoče. Ker se ga ne omejuje 

in ne preganja, saj ga velikokrat sploh ne prepoznamo kot sovražni govor. Tako bi morali kot 



 

59 
 

odgovorni posamezniki v sebi in v drugih vzbuditi prepričanje in zavest, da ne smemo samo 

opazovati, ko pride do zlorabljanja svobode govora za potrebe razširjanja sovraštva. Zavedati 

se moramo tudi tega, da so mediji v zadnjem času tisti, ki ustvarjajo in reproducirajo različne 

oblike sovražnega govora, na kar sem že opozorila v prejšnjem poglavju. 

Situacijo z Weinbergerjevega umetniškega dela lahko prenesemo tudi na drugo področje. 

Pogledamo lahko iz osebne perspektive ali pa iz perspektive ljudi okoli nas. Priklenjeni 

posameznik je eden izmed nas. Zaradi svoje drugačnosti etiketiran, izločen iz družbe. Ni nujno, 

da gre za fizično izločitev, vse se lahko dogaja na povsem drugih ravneh, ko te družba izloči 

zaradi drugačne kulture, rase, veroizpovedi, videza, mišljenja, spolne usmerjenosti ali kakršne 

koli druge posebnosti, ki se zdi tako zelo drugačna in nesprejemljiva. Ko smo tako omejeni na 

»normalnost«, ljudem ni dana možnost, da bi se izkazali. To »drugačnost« se pogosto povezuje 

s slabšalnim prizvokom, pri čemer se mnogim ljudem dela krivica. Ta drugačnost določa 

življenja ljudem. Družba posameznika velikokrat grobo zavrne, ti pa pogosto trpijo zaradi 

diskriminacije, nadlegovanja ali celo nasilja. Na plano pridejo občutki nemoči, žalosti, sramu 

in spraševanja. Kaj sem storil narobe? Kaj je narobe z mano? Najbolj žalostno pa je, da se to 

dogaja že pri otrocih. Vsa ta pestrost v življenju bi nas morala navduševati, učiti in bogatiti. Če 

bomo začeli dovolj zgodaj otroke vzgajati k strpnosti do drugačnosti in da si vsak zasluži 

spoštovanje, bomo morda kdaj zaživeli v družbi, ki se ne boji raznolikosti, temveč jo sprejema 

kot izziv z odprtimi rokami. 

Aplikativni del 

 

Kaj menite o sliki, ki je pred vami? Kaj se dogaja? Vas slika spominja na kakšen dogodek? Ste 

mogoče že kaj podobnega doživeli, videli, prebrali? 

Poglejte natančneje, kako je slika narejena. Kakšni so materiali? Kakšne barve prevladujejo? 

Zakaj menite, da je umetnik uporabil ravno takšne barve? Kako te delujejo na sliko? Kako so 

upodobljene osebe v ospredju? Ali čutimo njihove volumne teles ali so ploskovite? Kaj vas v 

to prepriča? Kaj pa figure v ozadju, so te ploskovite ali imajo volumen? Ali so vse figure 

oblikovane na podoben način? Kako se ločijo med seboj? Kje je središče dogajanja? V katerih 

smereh poteka dogajanje? Pokažite glavne smeri. Kakšen je prostor na sliki? Ali se poglablja? 

Je kje bolj ploskovit? Kako umetnik gradi občutek prostora? Lahko določite vir svetlobe? 

Kakšen učinek pa ima črtna koda v spodnjem desnem kotu? Vas mogoče napelje na to, da 

upodobljeni prostor sploh ni pravi prostor, ampak da gre samo za neki dvodimenzionalni 

prostor? 
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Kaj se dogaja na sliki? Prikazuje delo kakšno zgodbo? Kaj se je zgodilo? Kakšen je naslov 

dela? Kaj menite o zgodbi sedaj? Zakaj je bila oseba na sliki pridržana? Kaj je storila? Ali je 

lahko oseba nekdo, ki skuša na svoj način ukrepati in s svojo idejo prebuditi ljudi, pa se mora 

soočiti z raznimi metodami nadzora in preganjanja in je zato izobčen ter kaznovan, saj ne deluje 

skladno z veljavnimi normami? Ali je ta oseba lahko tudi sam umetnik, ki so ga oblasti 

kaznovale za umetniško izražanje tako, da so mu cenzurirale delo? Kakšno vlogo imajo na sliki 

cevi? Vas na kaj spominjajo? Ali so povsem neškodljive, prijetne? Se vam mogoče zdi, da 

nadzorujejo celotno dogajanje na sliki? Kaj menite o vidiku nevidnega nadzora v družbi, imate 

kdaj občutek, da smo nadzorovani? Lahko podate kakšen primer? Ali je priklenjeni lahko tudi 

kdor koli izmed nas? Kakšni so lahko razlogi, da pride do izločitve posameznika? Ste se sami 

že kdaj znašli v položaju, ko ste bili izločeni kot lik na sliki? Kakšen je bil razlog? Kako ste se 

počutili ob tem? 

Lahko poveste, kako je ogled dela vplival na vaš sedanji odnos do umetniškega dela? Se je 

mnenje o tem spremenilo od začetka pogovora do sedaj? Zakaj mislite, da je tako? 
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SKLEP 
V magistrskem delu je bilo ugotovljeno, da lahko skozi sodobna umetniška dela, ki jih preko 

skupnih ciljev in vsebin različnih predmetov v tretji triadi vključimo v učni proces, spodbujamo 

empatijo pri učencih. Z obravnavanjem umetniških del tako lahko dosežemo pozitiven vpliv na 

etični razvoj posameznika. Če si želimo, da bi mlade sodobna umetnost bolj pritegnila, jim jo 

moramo približati ter jih ustrezno motivirati. Sodobna umetnost obravnava zelo različne teme, 

s katerimi se mladi lahko poistovetijo, razširijo svoja obzorja in si odgovarjajo na lastna 

vprašanja o družbi, o odnosih, vrednotah itd. Tako bomo pripravili ugodnejšo klimo za 

poučevanje, oplemenitili izkušnjo s sodobno umetnostjo, kar bo vodilo tudi do večje 

naklonjenosti do nje. Učenci so bolj dovzetni za sprejemanje novih idej, ko se v okolju počutijo 

sprejeto in jim omogočimo svobodno raziskovanje ter izražanje svojih zamisli. To skozi 

umetnost lahko uspešno dosežemo. 

V magistrskem delu so predstavljene možne poti za bolj kakovostno in dejavno učenčevo 

spoznavanje ter doživljanje umetnin. Predlagali smo nekaj možnih pristopov, kot so likovna 

apreciacija, vodena interpretacija, ki so jo razvili v muzeju Getty v Los Angelesu, obravnavali 

smo tudi metode dela, ki jih predlaga utemeljiteljica muzejske pedagogike pri nas. Enega izmed 

možnih načinov interpretacije umetnin nam predlaga tudi pristop Ways In, ki so ga razvili v 

galeriji Tate Liverpool. Uporabili smo ga pri interpretaciji treh sodobnih umetniških del, ki bi 

učencem omogočila soočenje s sodobnimi težavami družbe in jih spodbudila, da razmislijo o 

nekaterih dogodkih ter da vzpostavijo kritičen odnos. Ob tem bi uresničevali tudi cilj razvijanja 

empatije pri učencih. Pripomogli bi k oblikovanju temeljnih kulturno-umetniških vrednot 

učencev ter k razvijanju kritičnega in samokritičnega ter dejavnega odnosa do kulture in 

umetnosti. Izbrana umetniška dela treh slovenskih sodobnih umetnikov omogočajo učencem, 

da se soočijo s temami, ki so povezane s sodobnimi težavami, ki zahtevajo večjo pozornost in 

obravnavo. Z obravnavo umetniškega dela Vladimirja Lebna lahko spodbudimo primeren 

odnos do živali in spoštovanje življenja nasploh oziroma okolja. Umetniško delo Vesne 

Bukovec z obravnavo odklonilnega odnosa do tujcev opozori na nestrpnost in sovraštvo, ki se 

širita tudi kot posledica delovanja javnih politik, ki dovoljujejo izključevanje tujcev ter utrjujejo 

ksenofobijo. Prav tako se lahko izključevanja zaradi drugačnosti dotaknemo z umetniškim 

delom Uroša Weinbergerja. Umetniška dela so po mojem mnenju zelo primerna zaradi vsebin, 

ki jih obravnavajo, saj lahko preko njih pri učencih dosežemo poglobljeno in analitično 

razmišljanje. Ugotovila sem, da jih lahko uspešno vključimo v številne učne načrte v tretji triadi 

in tako smiselno in na sistematičen način povezujemo znanja z namenom uporabnosti in 



 

62 
 

kritičnosti. Umetniška dela z družbenokritično držo lahko spodbudijo učence k angažiranemu 

odnosu do sveta in težav, s katerimi se svet sooča. S spoznavanjem izbranih umetniških del pa 

učenci lahko bolj sproščeno in samozavestno izrazijo svoje poglede na obravnavane tematike. 

Tako se oblikuje bolj pozitiven odnos do sodobne umetnosti. Z medpredmetnim povezovanjem 

pa lahko povečamo zanimanje in motivacijo za nadaljnje raziskovanje sodobne umetnosti, da 

bo ta postala za mlade bolj dostopna in lažje razumljiva. S koncipiranjem idej izbranih 

umetniških del uspešno spodbujamo tudi empatijo pri učencih in tako poskrbimo za 

razmišljanje in vživljanje posameznika v okolje, v katerem živi, ter za večjo senzibilnost pri 

doživljanju problemov, ki jih obravnavajo izbrana dela. 

Raziskovanje povezljivosti učnih načrtov s sodobno umetnostjo pa je pokazal tudi pomembnost 

celostnega in poglobljenega pristopa, ki zajame znanje in spretnosti iz različnih področij ter 

omogoči njihov prenos. S tem bi pripomogli tudi k dinamičnemu učnemu pristopu, ki učence 

spodbuja ter motivira in jih dejavno vključuje v proces. Učenje skozi umetnost v posamezniku 

spodbuja tudi razvoj tistih znanj in spretnosti, ki so pomembna v vsakdanjiku in dajejo življenju 

smisel. 
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