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IZVLEČEK
Predmet raziskave je raziskati, kakšen odnos imajo dijaki do umetnosti in kako se ta spremeni
po spoznavanju umetnosti s pomočjo poststrukturalističnih pristopov. V teoretičnem delu
magistrske naloge bomo preučili razlike med historično, moderno in sodobno umetnostjo. V
preteklosti je umetnost najprej sledila mimetičnemu upodabljanju, s pojavom modernizma ob
koncu devetnajstega stoletja pa je sledila manifestom, ki so jih oblikovali umetniki sami. S
tradicionalno obravnavo umetnin lahko interpretiramo klasično in moderno umetnost,
pomanjkljiva pa je metodologija vrednotenj umetniških del, saj so se ta oddaljila od klasične
umetnosti in so že po naravi pluralistična. Tako se pojavi raziskovalni problem, kako bolj
celostno predstaviti sodobna umetniška dela pri pouku likovne umetnosti. Ukvarjali se bomo s
pristopom, ki bo dijakom omogočil razumevanje in spoznavanje sodobne umetnosti.
Zanimalo nas bo, kako se spremeni razumevanje umetnosti dijakov po spoznavanju vsebin
sodobne umetnosti in po srečanju s sodobno avtentično umetnino. Ukvarjali se bomo s tem,
kako dijaki dojemajo umetniška dela, če k interpretaciji pristopimo poststrukturalistično.
Izvedli bomo akcijsko raziskavo, pri kateri bomo načrtovali korake z namenom izboljšanja
prakse. Preverjali bomo učinke obravnave vsebine likovnih del.
Ključne besede: sodobna umetnost, likovna umetnost, sodobne umetniške prakse,
poststrukturalistični didaktični pristopi

ABSTRACT
The subject of this research is to show the high-school students' attitude towards Art and how
does that change after teaching Art with poststructuralistic methods. In theoreticall part we
will examine the differences between historical, modern and contemporary Art. In the past the
main aspect of Art was to produce artworks that were mimethically correct. With the rise of
Modernism at the end of 19. century Art began to follow ideologies, that artists' defined by
them selves. We can interpret classical and modern Art with traditional methods, but if that is
the subject of interpretation of contemporary Art, the interpretation is faulty due to differences
between the nature of classic and contemporary Art, wich has alienated from the past
doctrines, and is by it's nature pluralistic. Therefore we find a research problem, wich is how
to accurately interprete contemporary Artworks in Art classes. We will be working with new
approaches, that will allow Students to understand contemporary Art. We will analyse how
does Students' attitude towards Art change after learning contemporary Art's contents and
after confronting them with contemporary authentic Artwork. Our research subjet will be
based on how students understand Artworks if we aproach the interpretation
poststructuralisticaly. We will do an Actions research, by wich we will plan steps with the
intention of profounding praxis. We will check the effects of analysing the contents of
Artworks.
Key words: contemporary Art, Art, contemporary artistic praxis, postsructuralistic didactic
approaches
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UVOD

Sodobna umetnost je smer umetniške produkcije, ki močno odstopa od svojih predhodnic.
V preteklosti so umetniki producirali podobe, ki so temeljile na realnosti. Umetnost je
bila lahko podrejena vladajočemu sloju in je služila kot sredstvo za posredovanje njihove
ideologije in kot statusni simbol. Umetniki so imeli malo svobode pri izboru motivov in
načinu njihove upodobitve, saj so morali upoštevati smernice, ki so veljale v njihovemu
času. Vloga umetnika se je skozi zgodovino spreminjala – od obrtnika v antiki in
srednjem veku, do genija v renesansi in stvarnika ter boema v modernizmu. Pri sodobni
umetnosti lahko opazimo velika odstopanja v dojemanju vloge umetnika in umetnosti
same. V drugi polovici dvajsetega stoletja se začnejo pojavljati dela, ki v zgodovini
umetnosti postavijo pomemben mejnik, ločnico med preteklim in sedanjim ustvarjanjem.
Umetniki so se že z Duchampom pred letom 1920 začeli spraševati o vlogi institucije in
kako ta vpliva na potek umetniške produkcije, česar v zgodovini dotlej nismo zasledili.
Umetniki so ob produciranju umetnin začeli postavljati vprašanja o statusu umetnosti,
njeni funkciji in vlogi, kar pomeni, da so v umetnost vpletli področje filozofije. Prav tako
pa se je spremenila tematika, ki jo obravnavajo, in je pri sodobni umetnosti pogosto
angažirana, družbeno kritična, okoljsko naravnana. Sodobni umetniki se ne ukvarjajo več
z velikimi ideologijami in individualnimi temami, kar je bilo značilno za njihove
predhodnike moderniste, zaradi česar so umetnosti mnogokrat očitali, da se je umaknila
od družbe. Sodobni umetniki se zanimajo in opozarjajo na konkretne probleme in ne
delujejo odmaknjeno od realnega sveta. Od sredine dvajsetega stoletja srečamo v
umetniški produkciji veliko novih smeri, ki so drugačne od predhodnic, odpirajo nova
področja, s tem pa zahtevajo tudi drugačen način obravnave.
Pogostokrat lahko zaznamo, da je ljudem sodobna umetnost nerazumljiva, kar pomeni, da
opazovalci zaradi nerazumevanja sodobnega umetniškega sveta in nezmožnosti
poglobljenega opazovanja ter analiziranja sodobne produkcije, do nje dobijo negativen
odnos in celo odpor. Likovna vzgoja v osnovnih šolah in likovna umetnost v gimnazijah
učitelje sicer spodbujata k predstavljanju sodobne umetnosti učencem oz. dijakom, vendar
to učiteljem pogosto predstavlja težavo, saj se sodobna umetnost dogaja tukaj in zdaj,
nimamo pa še enotne metodologije za njeno vrednotenje. Tako ugotavlja M. Kemperl
(2013a, 2013b) in kot možnost poda obravnavanje sodobne umetnosti s pomočjo
9
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poststrukturalističnih pristopov. Če dijaki sodobne umetnosti v šoli ne spoznajo, lahko do
nje razvijejo negativen odnos in niso motivirani za njeno spoznavanje. Vendar prav
sodobna umetnost odpira mnoga vprašanja in predstavlja področje, kjer lahko dijaki
usvajajo nova znanja, ki niso vezana le na likovno ustvarjanje, predvsem pa jih naučimo
poglobljenega opazovanja umetnin in kritičnega razmišljanja, ne le o umetnosti, ampak
tudi o temah iz vsakdanjega življenja in težavah sodobne družbe.

2

MODERNA UMETNOST

Eden najvidnejših kritikov moderne umetnosti Clement Greenberg govori o modernizmu
kot o umetnosti, ki prekine s tradicijo, tako da pri slikarstvu ne poudarja več posnemanja
tridimenzionalnega prostora. Zagovarja tezo, da mora umetnik izkoristiti možnosti, ki mu
jih ponuja določen medij, in iskati čistost ter avtonomijo tega medija. Za Greenberga je
absolutno nujno, da slikarji v svoja dela ne poskušajo vnesti niti najmanjše iluzije
prostora, saj pravi, da je že kiparstvo tridimenzionalna umetnost, mediji pa se v iskanje
čistosti medija ne smejo mešati (Greenberg, 1999). V iskanju čistosti so se umetniki tako
odmaknili od posnemanja iluzije prostora in se začeli ukvarjati z iskanjem čiste forme.
Arthur Danto (2006) piše o nastanku modernizma kot o logični posledici približanja
posnemanja realnosti v slikarstvu, do česar je prišlo zaradi razvoja perspektive in iznajdbe
fotoaparata. Umetnost je tako na nek način izgubila smoter v smislu posnemanja
realnosti, zato so si morali umetniki, da so upravičili svoj položaj, sami ustvarjati
ideologije, po katerih so ustvarjali (prav tam). Umetniki modernizma so se poskušali
oddaljiti od pripovednosti likovnih del, saj je bila narava umetnosti do tedaj v uprizarjanju
ujetega trenutka neke pripovedi. S tem so se modernisti oddaljili od takratnih akademskih
načel, ki so poudarjala literarno vsebino (Lynton, 1994). Za to umetnost, ki je nastajala od
osemdesetih let devetnajstega stoletja pa do šestdesetih let dvajsetega stoletja, je značilno
poudarjanje forme v likovni umetnosti.
V šestdesetih letih dvajsetega stoletja pa so se v umetnosti začela pojavljati dela, ki so
odstopala od iskanja čiste forme, ploskovitega slikarstva, iskanja čistosti medija, v svoje
bistvo pa so ponovno vpletla vsebino, filozofijo. Pod vprašaj pa so umetniki postavili
položaj in vlogo umetnosti v družbi.
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3

SODOBNA UMETNOST

3.1 Družbeno-politično dogajanje dvajsetega stoletja

Za lažje razumevanje neoliberalne kapitalistične ideologije, ki vse bolj prodira v vse pore
življenja in na katero se odziva sodobna umetnost, bomo na kratko opisali političnoekonomsko dogajanje dvajsetega stoletja. Po gospodarski krizi leta 1929 se je v Ameriki
močno omejila moč kapitala, saj so njene grozljive posledice privedle do močnega dvoma
v kapitalistične vrednote. Država je vzpostavila nadzor nad kapitalom. V tem času je bila
značilna močna državna regulacija trga. To pomeni, da je bil kapital močno omejen, saj se
je prilagajal dejanskim potrebam države. Sploh za gospodarstva Južne Amerike je
značilno, da so bila močno nacionalno usmerjena, kar pomeni, da je bil uvoz v državo
močno obdavčen. To je za kapitalistične države predstavljalo precejšnjo oviro, saj niso
imele velikih dobičkov na račun izvoza. Amerika in Velika Britanija sta pod močnimi
pritiski kapitalskih trgov začeli z majanjem državne moči nad kapitalom. Reagan v ZDA
in M. Thatcher v Veliki Britaniji sta na koncu sedemdesetih let začela z deregulacijo trga.
Tako sta omejila moč države nad kapitalom. Začela sta uvajati tako imenovani laissezfaire (prosti trg), ki ga je utemeljil Milton Friedman, utemeljitelj čikaške šole, ekonomske
politike, ki je tedanjo social-demokratsko usmeritev držav označil za nedemokratično
(Klein, 2009).
Za preizkušanje prostega trga so se spravili nad države Južne Amerike, ki so imele močno
socialno gospodarstvo. Socialno politiko so razbili, saj so pošiljali svoje strokovnjake, ki
so bili seveda pripadniki Friedmanove čikaške šole, ti pa so, s pomočjo lokalnih, denarja
željnih funkcionarjev, postopoma zniževali regulacijo države. Posledice so bile za
povprečnega državljana (srednji razred) katastrofalne. Srednji sloj je skoraj izginil, zelo
malo število posameznikov je neizmerno obogatelo na račun tistih milijonov, ki so bili
zaradi njih pahnjeni v revščino (prav tam).
V ZDA in Veliki Britaniji so prosti trg uvajali na isti način kot v Južni Ameriki, pod
pretvezo, da gre za demokratizacijo trga. Pomemben dejavnik, da so ljudje sprejeli prosti
trg, je bila hladna vojna. V času le-te je v ZDA vladal močan strah pred komunizmom.
Takratno socialno ekonomsko politiko so označili kot komunistično in izkoristili strah
11
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ljudi za uvedbo »bolj demokratičnega« prostega trga in neoliberalnih načel. Naomi Klein
to poimenuje kot šok terapijo (prav tam).

3.2 Smotri sodobne umetnosti

Sodobna umetnost je zelo kompleksna smer, saj ne sledi več zapovedanim -izmom. Zato
jo tudi strokovnjaki različno definirajo. Po izsledkih raziskave C. Millet (2007) večina
kustosov začetek sodobne umetnosti postavlja med leti 1960 in 1969. Takrat lahko
zasledimo pojav izraza postmodernizem (Millet, 2007). Pojem sodobne umetnosti še
dodatno oteži njegova uporaba v devetnajstem stoletju, ko pomeni neselektivno maso
umetnosti, v osemdesetih letih dvajsetega stoletja pa pojem sodobna umetnost izrine
termine avantgarda, živa umetnost, aktualna umetnost (Beroš, 2007, str. 91).
V sledečem poglavju bomo prikazali, kako se sodobna umetnost razlikuje od njene
predhodnice in od kod potrebe po redefiniranju umetnosti. Predstavili bomo takratno
dogajanje v svetu umetnosti in politično ozadje, ki je povzročilo te spremembe.
Sodobna umetnost apelira na družbo, na malega človeka. Michel Focault je zapisal, da je
prišlo do konkretizacije problemov v družbi (Čerčnik, 2005). Demokratična družba naj bi
po osnovni definiciji delovala na osnovi demokratičnih načel v korist najširših ljudskih
plasti ne glede na premoženjsko stanje, družbeni položaj, narodnost, spol in podobno.
Umetniški prostor se uveljavlja kot potencialni prostor ne le demokratičnega izražanja,
ampak tudi udejanjanja stališč, potreb, volje, želja in predlogov posameznikov in skupin,
ki imajo zaradi svojega marginalnega položaja znotraj obstoječih gospodarskih, političnih
in družbenih okvirov globalnega kapitalizma malo možnosti za enakopravno in aktivno
sodelovanje pri sprejemanju odločitev in s tem malo možnosti vplivanja na spremembe
(saj praviloma niso pripadniki korporacij, sindikatov, parlamentov ali strank in praviloma
nimajo dostopa do množičnih medijev). Za demokracijo je pomembno sodelovanje vseh
ljudi in ni odvisno od materialnega statusa, spola, verske pripadnosti. Vloga umetnikov
pri tem je, da iščejo alternativne rešitve. Za sodobno umetnost je značilna konkretnost.
Ubada se z realnimi ter konkretnimi problemi in je največkrat omejena na neko skupnost.
Dela, zaradi svoje narave, ki spodbuja diskusijo in interakcijo s skupnostjo, nimajo
vnaprej začrtanih ciljev, saj se ti med procesom spreminjajo glede na odzive lokalne
12
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skupnosti. Pri tem je vsak sodelujoči enakopraven posameznik, ki prispeva k procesu
(Čerčnik, 2005). Tudi Brejc ugotavlja, da pasivni gledalec ni več dovolj. Spreminja se v
sodelavca, ki se zavestno vključuje v umetniški proces. Umetnost vključuje vse ljudi, ne
samo privilegirane sloje. Umetniki oblikujejo ustvarjalne skupnosti, povezujejo
marginalne družbene skupine ter vzpostavljajo življenjske načine, ki izstopajo iz
proizvodno-potrošniško naravnane civilizacije (Brejc, 2000).
Če iščemo vzroke za velike spremembe v svetu umetnosti v dvajsetem stoletju in nas
zanima, od kod potrebe po tako drastičnem redefiniranju umetnosti, nam Arthur Danto
(2006) poda filozofsko razmišljanje o obdobju po šestdesetem letu dvajsetega stoletja kot
o koncu zgodovine umetnosti, kar pa ne pomeni konca umetnosti. »O koncu zgodovine
lahko govorimo, ko ni nobene vrzeli med vednostjo in njenim objektom oziroma je
vednost svoj lasten objekt, torej subjekt in objekt hkrati«. Gre za Heglovo utemeljitev o
koncu zgodovine, ki poenostavljeno pomeni, da se bo zgodovina končala s
samorazsvetljenjem, ko bo spoznala samo sebe. Danto utemelji konec umetnosti preko
Heglove teorije. Pravi, da se je preobrazila v filozofijo (Danto, 2006).
Moderna umetnost je nasledila historično umetnost, katere glavni cilj je bil (od renesanse
naprej), da se upodobljena podoba čim bolj približa realni. Ko so se umetniki s pomočjo
perspektive in drugih orodij že zelo približali realnosti, je to odvzelo smisel po
reprezentaciji, zato so si morali umetniki z začetka dvajsetega stoletja, da upravičijo svoj
obstoj, nenehno izmišljevati nove teorije umetnosti. Umetnost je bila do dvajsetega
stoletja mimetična. Umetniki so si prizadevali priskrbeti vizualni doživljaj, ki je
enakovreden doživljaju, ki ga povzročijo dejanski predmeti in prizori. Napredek v
slikarstvu se je meril z upadajočo razliko med naslikanim in dejanskim stanjem predmeta.
Danto to ponazori s primerom, da je to razliko lažje opaziti pri Cimabuju kot pri Ingresu.
Umetnikom je »približanje resnici« omogočila iznajdba perspektive, ki je odpravila prej
določene kode za zaznavo prostora in plastičnosti. Da so ljudje razumeli prostor, kaj je
spredaj in kaj zadaj, so morali pred iznajdbo perspektive poznati določene kode –
pomagali so si s senčenjem, uporabo različnih ravnin ipd. Umetniški napredek lahko
naprej spremljamo pri poskušanju upodobitve gibanja, katerega vrhunec predstavljajo
gibljive slike (film). Seveda so umetniki že pred iznajdbo filma upodabljali gibanje,
vendar pri tem ni šlo za dejansko gibanje, ampak za podobe gibljivih stvari, ne pa za
gibljive podobe. Z iznajdbo filma in gibljivih podob potreba po reprezentaciji
13

Jernej Pustoslemšek: Odnos dijakov do sodobne umetnosti
(nakazovanju) oz. razlagi gibanja izgine, saj ga zamenja dejansko gibanje, realne gibljive
podobe. Cilj napredka je, da se umetnina približa zaznavni realnosti in za to ne potrebuje
več sklepanja na podlagi prej dogovorjenih kodov. Lahko bi napredovali v tej smeri in
poskušali ustvariti najbolj zaznavno realnost, za kar bi morali preoblikovati medij, vendar
je to vedno težje, predvsem zaradi večjih stroškov in bolj kompleksne tehnologije (kot
eno od možnosti Danto poda holograme). Slikarstvo nas na primer ovira pri prikazovanju
gibanja, saj tam lahko prikažemo le podobo gibanja; to so notranje omejitve medija, ki jih
lahko presežemo samo s preoblikovanjem medija, kar je storil film (Danto, 2006).
Naloga umetnosti, kot smo jo do takrat poznali (ustvarjanje ustreznikov zaznavnim
doživljajem), se je končala, saj so zaznavno realnost od umetnosti prevzeli drugi mediji,
tj. film. Slikarji in kiparji so od takrat naprej lahko delovali samo pod pogojem, da so na
novo postavili teorijo umetnosti (Danto, 2006).
Nekateri avtorji gledajo na sodobno umetnost kot na neke vrste upor oz. opozarjanje na
slabosti kapitalizma in nedelovanje demokracije (Stallabrass, 2007). Umetnost, ki
spodbuja družbeno interakcijo med gledalci, se neposredno upira splošnemu trendu vse
večje družbene razdrobljenosti – od vse večje specializacije na delovnem mestu do
navade ljudi, da se zaprejo v svoj dom v družbi z mediji namesto z drugimi ljudmi.
Naloga umetnosti je, da opozarja na nepravilnosti v delovanju sistema, družbe. Umetnost
ponuja alternativo odtujenemu vsakdanu, tako da ustvari majhno, konkretno utopijo, pri
kateri ljudi opozori na to, da se lahko bolje živi. Za potrošniško družbo pri delih, katerih
končni produkt ni nujno fizično oprijemljiv končni izdelek, nastane problem, saj ni
mogoče prodati produkta, ker ga ni. Ta problem umetniki rešujejo s tem da prodajajo
artefakte, ki so jih uporabljali pri procesu ali pa fotografije produktov (Stallabras, 2007).
Podobno stališče o sodobni umetnosti poda tudi Guy Debord z delom Družba spektakla,
ki velja v svetu umetnosti za pomembno referenčno točko, v katerem kritizira odtujevalne
in ločevalne učinke kapitalizma. Naš vsakdanjik je popolnoma zasičen z repertoarjem
podob, torej umetniške prakse ne smejo več producirati objektov, ki jih nato porablja
pasivni gledalec. Umetnost mora obstajati kot delovanje, ki se povezuje z resničnostjo in
dela korake v smeri obnove družbene vezi (Bishop, 2012). Umetnost ni zrcalna slika
družbe, temveč njeno gonilo. Ob brisanju mej med življenjem in umetnostjo se nam
zastavi vprašanje, ali je umetnost sploh še simbolična aktivnost (Beroš, 2007, str. 93).
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Za šestdeseta leta so značilna mnoga avantgardna gibanja, pomembno pa je, da jih družba
začne sprejemati. Dogajalo se je, da so umetniki dobili priznanje institucij in trga prej, kot
je Cezannu uspelo, da so ga sprejeli na Salon. V obdobju moderne so od umetnikov
pričakovali originalnost, umetniki so bili raziskovalci, izumitelji, poskušali so odkriti
nekaj novega. Sodobna umetnost prekine z iskanjem novega in se začne vključevati v
vsakdanje življenje (Millet, 2007).
V šestdesetih letih je modernizem doživel svojo realizacijo v vsakdanjem življenju.
Načini proizvodnje plastike so omogočili izdelavo uporabnih predmetov, ki s svojo obliko
močno spominjajo na skulpture Arpa, Brancussija. V modi srečamo vzorce podobne
Vassarelyjevim slikam. Warhol je izjavil, da je veleblagovnica svojevrsten muzej (prav
tam).
V šestdesetih letih so se pojavili pop-art, novi realizem, op-art, kinetična umetnost,
minimalistična umetnost. Proti koncu desetletja so umetniki začeli s povsem novo obliko
umetnosti, happening, pojavila se je konceptualna umetnost, arte povera, land art, body
art. Vsem tem novim smerem je skupno, da so umetnine narejene iz do takrat neobičajnih
materialov, nekateri so industrijsko proizvedeni predmeti, umetnina pa je lahko postala
celo umetnikovo telo. Avantgardni umetniki z začetka stoletja so že precej prevetrili
umetniške konvencije in eksperimentirali, kar v šestdesetih letih postane splošna praksa v
umetnosti, ki je dala umetnikom veliko mero svobode, ki je začetniki avantgard niso
imeli. Prav v tej coni svobode nastaja današnja sodobna umetnost. Umetnost, ki jo kustosi
imenujejo sodobna, je prav ta umetnost, ki jih z naravo svojih materialov in postopkov
prisili, da spremenijo svojo vlogo in način dela (Millet, 2007). Nekateri avtorji pa
sodobnost uporabljajo kot koncept, alternativen modernosti (Badovinac, 2010).
Sodobni umetniški svet ni več zaprt in tekmovalen, temveč je odprt in propusten. Danes
lahko umetnik postane vsak, ne glede na to, ali je obiskoval akademijo ali ne. Ni potrebno
biti niti posebej nadarjen. Umetnik ni več posebno bitje, s katerim se ne moremo
primerjati, temveč je človek, kot smo mi (Millet, 2007). Umetnik ne poskuša spremeniti
zunanjega sveta, ampak deluje v okoliščinah, ki mu jih ponuja sedanjost (Bourriaud,
2007, str. 90). Umetniki se sprašujejo o tem, kaj pomeni biti umetnik in se razlikujejo od
romantičnega junaka, ki je odmaknjen od družbe. Raziskuje meje med umetnostjo in
popularno kulturo (Chairman, idr., 2006). Sodobne prakse se povezujejo s konceptom
aktivnega državljanstva, saj je umetnost družbena praksa, skozi katero umetniki izražajo
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odnos do sebe, drugih in sveta, v katerem živijo, to pa zahteva dobro razumevanje
družbenega ustroja, v katerem delujejo. Poglobljena obravnava umetnine pri gledalcu
spodbudi kritično mišljenje ter oblikovanje stališč in vrednot (Kemperl, 2013a, str. 133,
134).
Pri sodobni umetnosti se ne spremeni le vloga umetnika, ampak tudi umetnine same.
Danes ne gledamo več slik, ki prikazujejo neko stvar, temveč samo stvar. V umetnosti se
uporabljajo najrazličnejši materiali, od najdenih in industrijsko proizvedenih predmetov,
do človeškega telesa, pri nekaterih oblikah umetnosti so material človeški odnosi.
Nekatere umetnine same po sebi sploh ne morejo več obstajati. Delujejo samo v
interakciji z opazovalci, umetnine pa ostanejo le v spominu sodelujočih. Opušča se nazor,
pri katerem umetnik publiki poda svoje mnenje, sedaj ima možnost izraza tudi publika
(Millet, 2007). Umetnost ustvarja »svobodne prostore«, trajanja, katerih ritem je v
nasprotju s tistimi, ki urejajo vsakdanje življenje, spodbuja medčloveško občevanje, ki se
razlikuje od tistega v »komunikacijskih območjih«, ki so nam vsiljena (Bourriaud, 2007,
str. 18). Ko govorimo o estetiki sodobne umetnosti, ne moremo mimo dela Marcela
Duchampa – »Fontana«. Pri tem delu Duchamp postavi pomembno vprašanje – kaj je
umetniško delo in zakaj nek predmet velja za umetniški objekt, nek drug pa ne? Duchamp
je s svojim umetniškim objektom zastavil filozofsko vprašanje, spustil je filozofijo v
umetnost. Danto v svoji teoriji trdi, da predmet šele z interpretacijo postane umetniško
delo. »Interpretacija ni nekaj delu zunanjega: delo in interpretacija vznikneta skupaj v
estetski zavesti. Tako kot je interpretacija neločljiva od dela,

je neločljiva tudi od

umetnika …« (Danto, 2006, str. 73). Tudi Fontana šele z Duchampovo interpretacijo iz
navadnega industrijskega pisoarja podjetja Mott Works postane »Fontana« (Danto, 2006).

3.3 Najpomembnejše smeri umetnosti dvajsetega stoletja
Sodobna umetnost je pluralistična, nima enotnega sloga. Pogosto se posamezne smeri
med seboj prepletajo. V naslednjem poglavju bomo za lažje razumevanje izpostavili
najpomembnejše smeri umetnosti dvajsetega stoletja.
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3.3.1 Ready made

Ready made je smer v umetnosti, ki se je pojavila leta 1917, ko je Marcel Duchamp
razstavil umetniško delo z naslovom »Fontana«. Gre za na glavo obrnjen pisoar, ki ga je
kupil v trgovini. Vendar je ta v desnem spodnjem robu podpisan z umetnikovem
vzdevkom R. Mutt. S tem ko je Duchamp pisoar podpisal in ga postavil v galerijo, mu je
dal vrednost umetniškega objekta.
Ready made omogoča umetnikovo popolno svobodo pri odločanju, kaj je dragoceno in
kaj je brez vrednosti. Tradicionalni elementi lepote, izraznosti, izvedbe ne veljajo več. O
tem, ali je neko delo umetnost ali ne, tako odločajo institucije (Stallabrass, 2007). Ready
made predstavlja pomembno referenčno točko v umetnostni zgodovini, saj pri njem prvič
najdemo logiko postmoderne kulture, ki umetnost vidi kot blago s simbolno in finančno
vrednostjo. Pred ready madeom je imela umetnost privilegirano vlogo najvišje
ustvarjalnosti in je predstavljala popolno nasprotje repetativnemu industrijskemu delu
(Erjavec, 2009, str. 46). Duchamp pa je s »Fontano« v galerijski (torej umetniški) prostor
postavil prav repetativno izdelan industrijski predmet, s čimer je popolnoma spremenil
diskurz v umetnostni kulturi.

3.3.2 Konceptualna umetnost
Konceptualna umetnost se je kot gibanje pojavilo v šestdesetih letih dvajsetega stoletja. Je
smer umetnosti, pri kateri je ideja (koncept) postavljena pred fizično umetnino (Lynton,
1994). »Konceptualna umetnost kot široka kategorija na splošno označuje skupino
postminimalističnih oblik prakse, v kateri so objekti napisani, predloženi, predpisani ali
imenovani in v kateri so ti ali drugi objekti predstavljeni pogledu (če sploh) le kot
naključne ilustracije ali prikazi neke ideje« (Harrison, 2001, str. 90). Konceptualni
umetniki zagovarjajo stališče, da so lahko že same ideje umetnost. Pri konceptualni
umetnosti se umetnikove ideje lahko izrazijo v najrazličnejših oblikah, od besednega
izražanja do fizičnih oblik, lahko celo samo ostanejo ideje. Konceptualni umetniki ne
ciljajo na vizualno zadovoljstvo gledalca, temveč ga spodbujajo k raziskovanju in tako
zaposlijo njegovega »duha« (Harrison, 2001), saj s tem ko gledalcu ponudijo nekaj redkih
artefaktov, ki so izhodišče za asociativno dopolnitev, v njem spodbudijo razmišljanje in
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domišljijo (Debicki idr., 2004). Ker konceptualna umetnina pogosto ne poda fizičnega
izdelka, kot sta slika ali skulptura, jo ni lahko kupiti oz. prodati, ni jo potrebno gledati niti
v galerijskem prostoru. Na ta način so umetniki skušali zaobiti vedno bolj
skomercializiran svet umetnosti (Stallabrass, 2007).

3.3.3 Krajinska umetnost (Land Art)
Krajinska umetnost predstavlja intervencije umetnikov v naravi. Lahko gre za manjše
posege, ko umetnik toliko časa hodi po določeni površini, da utre pot po dotlej
neprehojenih tleh. Nekateri se poslužujejo tudi težke mehanizacije in z njimi prestavljajo
večje količine prsti in drugih materialov, s katerimi oblikujejo skulpture. Za ta dela je
značilno, da ne bodo trajala, so minljiva, pa tudi prodati se ne morejo, zato umetniki po
končanem procesu s seboj prinesejo fotografije, ki služijo kot prodajni predmeti in si z
njimi povrnejo stroške dela. Pri tej veji umetnosti ne gre le za iskanje lepega in estetsko
zadovoljstvo. Za land art je značilna iracionalnost, saj gre za trošenje misli, fizičnega dela
in materialov za začasno zaznamovanje nekega prostora brez kakršnegakoli vidnega
pomena. Umetniki, ki delujejo v land artu, kritizirajo svet, v katerem izkoriščamo naravo
in ljudi s prekomerno gradnjo in rušenjem, ljudje pa v svoji objestnosti uničujejo naravo
(Lynton, 1994, str. 320–325).

3.3.4 Multimedijska umetnost
Multimedija in multimedijska umetnost se pogosto povezujeta z računalništvom in
računalniškimi sistemi. Računalništvo ponuja mnoge možnosti za kombiniranje različnih
panog, kot so video, glasba, slike, besedilo. Vendar multimedijska umetnost ni omejena
zgolj na računalnike in računalniške sisteme, ampak multimedijska umetnost pomeni tudi
kombiniranje različnih medijev iz področja različnih vej umetnosti, kot so ples, video,
glasba, literatura (Ženko, 2009). Multimedijsko delo je delo, ki:
-

učinkuje na različna čutila opazovalcev,

-

v njem združuje različne umetnosti (v smislu medija, ki je uporabljen),

-

s povezovanjem različnih medijev v umetnosti oblikuje novo področje,
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-

s povezovanjem različnih medijev omogoča udejanjanje spektakla, ki obsega
vidike različnih prostorskih in časovnih umetnosti,

-

s pomočjo razširitve in razvoja določenega (v umetnosti že uveljavljenega)
medija, v tako nastali novi medij, vključuje nove rešitve,

-

med dvema ali več različnimi mediji vzpostavi odnose, ki predstavljajo
vsebino umetniškega dela (vsebino tvorijo odnosi med mediji). V tem primeru
gre za intermedijsko umetnost (Šuvakovič v Ženko, 2009).

Multimedijska umetnost izhaja iz mešanih tehnik, ki so jih uporabljali v ready made-u,
gibanju Fluxus in novem realizmu. Eksperimentirali so z mejami kolaža in asemblaža.
Multimedijska umetnost in umetniki, ki ustvarjajo s pomočjo interneta, predstavljajo
veliko grožnjo umetniškemu trgu. Na internetu je mogoče umetnino reproducirati in
razpečevati neomejeno in predvsem mimo dobička trga. Meje med produkcijo in
reprodukcijo so tu zabrisane; tako pri digitalni umetnosti izdelek in distribucija le-tega
prideta v konflikt s klasično produkcijo umetnostnega sveta. Umetniki so prodirali v
prostor svetovnega spleta, ko so korporacije poskušale internet spremeniti iz prostora s
prostim pretokom podatkov v kontroliran prostor, od katerega bi imele dobiček
(Stallabrass, 2007).

3.3.5 Performans (Happening)
Happening pomeni gledališki nastop izven gledališčne dvorane v vsakršnem prostoru.
Vsak happening je edinstven, zato je težko določiti splošno definicijo. Sestavljajo ga
vnaprej načrtovano premišljeno ali spontano dogajanje, ki se večinoma odvije kot
kombinacija obojega, načrtovanega dogajanja, ki se dopolnjuje s spontanimi odzivi
občinstva. V sebi združuje več ločenih zvrsti, od vizualne umetnosti, gledališča, plesa,
glasbe, videa, poezije do filma; tako lahko o happeningu govorimo kot o obliki celostne
umetnine (Gesamtkunstwerk). Izvajalec happeninga je navadno umetnik sam, za igranje
fiktivnega lika le redko uporabijo igralca, kar pomeni, da performer s tem poudarja svojo
fizično prisotnost in ne predstavlja nekoga drugega, kot je značilno za gledališče. Od
gledališke igre se razlikujejo po svoji povezanosti in vključenosti v okolje, razlike
najdemo tudi pri tem, da happening navadno nima predvidenega konca in lahko zaradi
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njegove improvizacijske narave pripelje do nepredvidljivega zaključka (Lynton, 1994, str.
280–281; Murnik, 2009).

3.3.6 Telo kot umetniški objekt (Body Art)
Body art se je začel uveljavljati kot samostojna umetniška zvrst ob koncu šestdesetih in
začetku sedemdesetih let dvajsetega stoletja. Značilno zanj je, da umetniki uporabljajo in
izrabljajo telo z namenom izražanja stališč, idej. Razvil se je kot posledica preizkušanja
mej happeninga, ko so umetniki začeli raziskovati osrednji medij happeninga – telo.
Telesna umetnost predstavlja močno kritiko in zanikanje ideologije modernizma, saj ruši
podobo umetnika kot genija, poudarja pa nezadostnost telesa in njegovo nezmožnost, da
bi se sestavilo v celoti. Za sedemdeseta leta je značilno, da so umetniki preizkušali meje
zmogljivosti telesa z izpostavljanjem bolečini ali znatnemu tveganju. V sodobni
umetnosti pa se telo vedno bolj odpira in drobi, s pomočjo znanosti ga preiskujemo in
predrugačeno na novo vzpostavljamo. Tako se znova odpira vprašanje, kaj se dogaja s
telesom, s tem pa tudi, kakšnim spremembam jaza smo priča v sodobni družbi (Murnik,
2009, str. 180–184).

3.3.7 Instalacija
»Instalacija ni povezana z določenim medijem, niti sama ni medij. Združuje video in vse
starejše tehnike« (Stallabrass, 2007, str. 121). Instalacijo je težko prestavljati, zato jo
nekateri označujejo kot smer, ki se upira potrošnji in poblagovljenju, kljub temu pa
institucije uspešno prodajajo artefakte in reprodukcije z instalacij, s čimer jih spreminjajo
v tržno blago. Instalacija deluje na več človeških čutov, ne samo na vizualno, kar jo
postavlja v prednost pred mediji, katerih lastnost je reprodukcija. Če želimo instalacijo
izkusiti v celoti, smo prisiljeni, da odidemo na kraj, kjer je postavljena. Reproducirajoči
mediji nam ne morejo posredovati občutkov, ki jih izkusimo pri originalu, saj niso
sposobni ponoviti npr. vonja, občutka tesnobe in podobno (Stallabrass, 2007). Sodobna
instalacija je draga in zato odvisna od sponzorjev in javnega financiranja. Veliki stroški jo
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povežejo s komercializacijo muzejev in kapitalom, ki muzeje sili v ustvarjanje spektaklov
za privabljanje množic.
Pri instalaciji zasledimo močne paralele z gledališčem. Obe veji skušata opazovalca
potopiti v čutno pripovedovalno izkušnjo. Umetniki lahko pri instalaciji pri opazovalcih
sprožijo tudi druga čutila, ne samo vid. Nekateri umetniki uporabljajo močne vonjave; kot
na primer Ernesto Neto, ki je v galeriji Tate obesil vreče začimb, ki so z vonjem polnile
zrak prostora, ki je bil včasih namenjen kot skladišče zanje (site-specific) (Stalabrass,
2007).
Zaradi teh lastnosti je za Groysa v sodobnem času osrednja umetnostna forma, mogoče jo
je prilagoditi različnim razstavnim prostorom in kulturnim kontekstom, kar pomeni, da je
zanjo značilna visoka mera spremenljivosti in odvisnosti od kulturnega konteksta (Groys,
2002).
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4

SODOBNA UMETNOST PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI V
SREDNJI ŠOLI

»Umetnost poučujemo z namenom razširjanja in poglabljanja našega razumevanje
kulturnega okolja, v katerem prebivamo« (Zupančič, 2006, str. 29). Raziskava, ki sta jo
leta 2006 izvedli B. Tomšič Čerkez in T. Tacol, je bila sicer opravljena za osnovnošolske
učence, vendar je za nas pomembna, saj raziskuje vzroke, ki sooblikujejo odnos
posameznikov do umetnosti in likovne kulture. Raziskava kaže, da imajo učenci, ki
izhajajo iz okolja, kjer ima družba (družina in domače okolje) do likovne umetnosti
pozitiven odnos, večji interes za likovno dejavnost. »Otroci staršev, ki kažejo večjo
naklonjenost za likovne stvaritve in likovno dejavnost, so v šoli veliko bolj zainteresirani
za likovno dejavnost« (Tomšič Čerkez, 2008, str. 104). Starši, ki spodbujajo likovno
udejstvovanje svojih otrok, na splošno menijo, da je likovna umetnost pomembna za
življenje v kulturnem okolju. Raziskava je tudi pokazala, da večina staršev ni pozitivno
naravnana do likovne umetnosti in da ne sprejemajo likovne kulture kot polja za razvoj
ustvarjalnosti in osebnega izražanja, ki pušča pomembne vzgojne posledice v učenčevem
življenju. Prav tako likovne veščine in znanje, pridobljeno s področja likovne umetnosti,
ne označujejo kot pomembne za vključevanje v kulturno življenje, ali da so uporabne v
življenju in bodočem poklicu (prav tam).
Živimo v času vizualnih podob, ko so le-te zamenjale vlogo pisane besede. Vsebujejo
simbole, skrite pomene, sporočila, ki jih lahko razumemo le, če smo z njimi seznanjeni
oz. jih znamo opazovati in iz množice informacij razbrati. Guy Debord (1983) piše, da se
je vloga podob zgodovinsko pomembno spremenila. V preteklosti so bile posnetek
realnosti, danes pa so postale del te realnosti. Vse, kar smo v preteklosti doživeli, se je
odmaknilo v reprezentacijo (prav tam). V času vizualizacije prevladujejo bolj slikovne
kot besedne informacije (Tomšič Čerkez, 2008). Enako ugotovitev poda tudi Knight
(Knight, 2010). Obvladovanje vizualnih informacij, pa tudi različnih situacij in
problemov, je odvisno tudi od tega, kako jih vidimo, doživimo, razumemo, jih znamo
presojati in povezovati ter jim določiti, koliko so vredne, uporabne (Tomšič Čerkez,
2008). Vizualna kultura je področje, ki daje možnost raziskovanja različnih kontekstov
vizualnih podob. V šolah je potrebno spodbujati dijake h kritični obravnavi vizualnih
sporočil, ne pa k dobesednemu razumevanju le-teh (Knight, 2010). Knight ugotavlja, da
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je kurikulum likovne umetnosti v Veliki Britaniji modernistično naravnan, spodbuja
ustvarjanje po oblikotvornih področjih (kiparstvo, slikanje in risanje) ter predvideva
poznavanje zahodnoevropske umetnosti (prav tam). Ko preučimo slovenski učni načrt za
likovno umetnost v gimnazijah, pridemo do podobnih ugotovitev. Predvideva obravnavo
kiparstva, slikarstva, grafike, risbe, prostorskega oblikovanja (Bračun Sova, Kemperl,
2012). Sodobne umetniške prakse so tudi eno od področij, vendar učni načrt ne
predpisuje, na kakšen način naj jih obravnavamo (UN LU GIM, 2008). Za našo raziskavo
je pomemben tudi učni načrt za likovno vzgojo za osnovne šole, saj so v vzorcu raziskave
zajeti dijaki prvih letnikov splošne gimnazije, katerih znanje o likovni umetnosti temelji
na dotedanjem izobraževanju, tega pa predstavlja osnovna šola. V učnem načrtu za
likovno vzgojo v osnovni šoli so pri tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju podani
naslednji standardi znanja, ki predvidevajo, da učenec:
-

razlikuje in v likovnih delih uporabi različne kompozicijske rešitve,

-

v likovnih izdelkih gradi prostor z uporabo prostorskih ključev in perspektive,

-

razlikuje barvna nasprotja (barvne kontraste) in to znanje uporabi pri slikarskih
likovnih nalogah,

-

v skladu z likovno nalogo izvede in pojasni proces nastanka grafičnega lista,

-

ob izvajanju likovnih nalog oblikovanja v prostoru pojasni s tem povezane
likovne pojme,

-

pojasni pomen kulturne dediščine za slovenski in svetovni prostor,

-

pri oblikovanju na ploskvi in pri oblikovanju prostora izrazi posebnosti tekstur
in površin,

-

pri likovnem izražanju samostojno uporablja likovne tehnike.

Standardi znanja izhajajo iz splošnih in operativnih ciljev predmeta likovna vzgoja, ki pa
predvidevajo obravnavo likovne umetnosti po oblikotvornih področjih, poudarek je na
spoznavanju likovne vsebine (UN LV, 2012), zaradi česar lahko predvidevamo, da
učenci, ko zapustijo osnovno šolo, nimajo ustreznega znanja za spoznavanje sodobne
umetnosti. M. Kemperl kot možnost za vključevanje sodobne umetnosti v osnovnošolski
pouk vidi v obiskovanju razstav ter povezavi med likovno vzgojo in državljansko in
domovinsko vzgojo ter etiko na ravni vsebin (Kemperl, 2013b).
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Novi pristopi k obravnavi likovne umetnosti dajejo dijakom priložnost, da se odzovejo na
zgodovino skozi lastne izkušnje. To ustvarja močne povezave med dejstvi, ki se jih dijaki
naučijo v šoli in njihovem osebnim življenjem (Knight, 2010, str. 238).
Vizualnost je postala sestavni del našega življenja, njen vpliv pa lahko opazimo v mnogih
panogah, od oglaševanja, medijev do vseh potrošniških izdelkov. Ravno zaradi tega je po
mnenju B. Šupšakove idr. (2007) pomembno, da družbo seznanimo s kulturnim
kontekstom, za kar je najbolj primerna ravno likovna vzgoja, saj naj bi učence naučila
opazovati »globalni in objektivni svet ter ustvariti svet v skladu z njihovimi osebnimi
izkušnjami« (Šupšakova, Tomšič Čerkez, Tacol, 2007, str. 67–77). Naprej pišejo, da so
mladi v obdobju adolescence pripravljeni za spoznavanje različnih dimenzij globalnega
sveta in na kritično mišljenje. Poglavitni cilji poučevanja likovne umetnosti so domišljija,
kritično mišljenje, percepcija in divergentno mišljenje, ki jih morajo učitelji likovne
umetnosti pri poučevanju spodbujati. Njihova vloga je, da ustvarjajo pogoje, ki mladim
omogočijo, da branijo lastno realnost, se soočijo s postmoderno vizualno kulturo, z njimi
diskutirajo o temah, kot je globalizacija in njene posledice, dopuščati morajo, da delo
učencev izhaja iz njihovih lastnih izkušenj. Učitelji likovne umetnosti pomagajo učencem
zbirati izkušnje, pomagajo jim, da se seznanijo z življenjskimi nalogami, naučijo jih
kritično gledati na svet in jih naučijo različnih metod izražanja, ob tem pa se ne smejo
postavljati v vzvišen položaj, ampak morajo delovati kot mentorji, ki usmerjajo pogovor
(Šupšakova, Tomšič Čerkez, Tacol, 2007).
Podobno ugotovitev poda tudi C. Millet (2004), ki pravi, da metodologije za vrednotenje
sodobne umetnosti še nimamo, zato M. Kemperl kot možnost navaja, da si lahko pri
pedagoški

interpretaciji

pomagamo

s

poststrukturalističnimi

metodami,

ki

so

interdisciplinarne in vključujejo različne vede in stroke, vsebujejo vprašanja o nas samih,
vključujejo pa tudi opazovalčeva čustva in domišljijo. Tudi tukaj je pomembna učiteljeva
vloga mentorja, ki ni v tem, da frontalno razlaga, temveč usmerja pogovor, učence
spodbuja k izražanju mnenj in poslušanju ter spoštovanju mnenj drugih (Kemperl,
2013a). Glavna vprašanja pri takšnem pristopu se nanašajo na učence same, na njihov
odnos do umetnine, kako je le-ta povezana z njihovim življenjem, kako se interpretacije
razlikujejo ipd. Ob tem pa učenci »ne spoznavajo le umetnine, ampak tudi sebe in drug
drugega ter gojijo razumevanje do stališč in mnenj svojih vrstnikov. Ob pogovoru o
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sodobni umetnosti učenci razvijajo zmožnost artikuliranja idej v skupini, kar spodbuja
tudi k upoštevanju idej drugih« (Kemperl, 2013a; str. 137, 138).
»V obdobju adolescence se pri mladostnikih kognitivno razvija zmožnost abstraktnega
razmišljanja in moralnega razsojanja. Ko se intelektualno razvijajo, njihove veščine
reševanja problemov postajajo bolj sofisticirane. Zmožni so preučevanja situacij,
razvijanja hipotez in mentalnega vrednotenja možnih rešitev. /…/ Pri tem prijatelji in
vzorniki služijo ne le kot opora, ampak kot partnerji pri učenju dobrih in slabih strani
življenja. Kot skupina določajo norme in razvijajo rituale. V odnosu do odraslih najstniki
poskušajo prevzeti odraslo obnašanje in poskušajo vzpostaviti lastno samostojnost«
(Banks Beane, v Schwartz, 2005). Schwarz pravi, da če želimo mlade privabiti v muzeje,
morajo ti prisluhniti najstnikom, tako da uvajajo teme, ki so njim zanimive. Osrednji cilj
muzejev mora biti prenašanje znanja, vendar ne na formalen, ampak na bolj prožen način,
ki ne spominja na šolsko poučevanje, ampak je bolj povezan z vsakdanjim življenjem.
Prav tako se morajo kuratorji zares zanimati za interese mladih in jih spoštovati, saj lahko
namensko izbrane umetnine pri mladih vzbudijo avtentičen interes za učenje (Schwartz,
2005).
E. Chang (2006) ugotavlja, da so muzejske izkušnje obiskovalcev osebne. Ravno zato
morajo muzeji raziskati potrebe njihovih obiskovalcev, saj lahko le na podlagi tega
oblikujejo razstave, ki so pomembne za obiskovalce. Kadar razstave odražajo
obiskovalčeva zanimanja in potrebe, so zanje pomembne in jim predstavljajo izkušnjo, ki
si jo bodo zapomnili, to pa jih vodi, da bodo tudi v prihodnosti obiskovali muzeje in
participirali v muzejskih aktivnostih učenja, apreciacije in užitka (prav tam).
Tudi Zupančič piše, da je povezovanje likovnega dela z interesi učencev bistvenega
pomena. »Ti so iskreno notranje motivirani pri likovnem izražanju, kadar imajo občutek,
da lahko na sodoben način izražajo njim lastne probleme, ideje, poglede. Prav tako jih
umetnost lahko pritegne le, če vidijo povezave med njo in življenjem« (Zupančič, 2006,
str. 29). Mladi potrebujejo kritično mišljenje, da lahko zaznajo propagandne taktike, ki jih
vsebuje vizualna produkcija. Prav z izobraževanjem na likovnem področju pa lahko
dijake naučimo kritičnega mišljenja, saj jih z uporabo poststrukturalističnih metod
spodbudimo,

da

se

začnejo

spraševati

tudi

o

najbolj

sprejetih

»resnicah«.

Poststrukturalistične prakse omogočajo učiteljem in dijakom, da podvomijo v normativne
resnice, ki so zgodovinsko prevladale v šolskem izobraževanju in jih primerjajo z lastnimi
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dejstvi svoje kulturne zgodovine (Knight, 2010, str. 238). Prespraševanje absolutnih
dejstev je postalo možno tudi zato, ker ne živimo v času velikih ideologij, ni več vere v
eno in edino resnico, ni več stabilnega in enotnega pogleda na svet (Grierson v Knight,
2010). Gledalec ob gledanju umetnin ni več pasiven in ne pride do spoznanja »tako je«,
ampak je aktiven pri procesu in pride do spoznanja »tako jaz gledam na to« (Knight,
2010, str. 241).
Vsem zgoraj navedenim avtorjem je skupno mišljenje, da moramo kot učitelji sestopiti s
piedestala in imeti z učenci enakovreden položaj (Knight, 2010; Šupšakova, 2008;
Kemperl, 2013; Zupančič, 2010), ob tem pa upoštevati, da ni možna samo ena absolutna
interpretacija, ampak jih je možnih toliko, kot je udeležencev v pogovoru. Nepravilna
interpretacija ne obstaja (Zupančič, 2006, str. 30). Zupančič (2006) pri obravnavanju
sodobnih umetniških praks opozori na vzajemen odnos, ki se vzpostavi med umetniškim
delom, gledalcem in učencem. Do tega pride, kadar »likovno delo resnično nosi učenčevo
sporočilo, odraža interese in problematiko, ki jo je izbral učenec, in seveda, kadar likovno
delo pride v stik z gledalci, opazovalci zunaj razreda« (Zupančič, 2006, str. 31). Učenci se
lahko skozi sodobno umetnost na zanimiv način izrazijo, tako kot to počnejo v
vsakdanjem življenju z obnašanjem in oblačenjem, vendar lahko upor in zavračanje
konvencij izrazijo pri šolskem delu, ravno zaradi tega pa pri odraslih ne izzovejo
zgražanja nad najstniškim upiranjem (prav tam).

4.1 Vključevanje sodobnih umetniških praks v pouk likovne umetnosti

Učni načrt za likovno umetnost za gimnazije pri poglavju umetnostne zgodovine
predpisuje usposabljanje dijakov za samostojno analizo likovnih del. Vpeljati jih želi v
aktivno doživljanje umetniških del, likovno izraženih idej, občutij in spoznanj, s čimer
prispeva k njihovemu osebnemu zorenju in celoviti, humanistični vzgoji. Skozi
izpovedovanje osebnih kriterijev in pogledov na umetnostne dosežke in zgodovino,
umetnostna zgodovina dijaku omogoča veliko mero izražanja individualnosti in ga
spodbuja h kulturi dialoga in strpni kritičnosti (UN LIK UM, 2008, str. 30). Prav tako
predvideva cilje, da se dijaki:
-

seznanijo s sodobno umetnostjo,
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-

spoznavajo širitev pojma umetniško delo v druge fizične, socialne in virtualne
prostore,

-

odkrivajo vključevanje novih tehnologij in medijev v umetnost.

Kot učne vsebine pa predvideva obravnavo:
-

umetnost v času globalizacije; postmoderna in sodobna umetnost (vloga in
pomen),

-

širitev pojma umetniško delo: selitev v druge fizične, socialne in virtualne
prostore,

-

uveljavitev in vključevanje novih tehnologij in medijev (računalniška grafika,
spletna umetnost),

-

vloga kustosa, likovne kritike in trga umetnin, velikih umetnostnih razstav v
današnjem svetu.

Učitelj umetnostne zgodovine je pri izbiri del, ki jih bo predstavil v razredu, popolnoma
avtonomen (prav tam, str. 42). Vendar je pri sodobni umetnosti, ki v mnogih primerih še
ni bila kritično ovrednotena s strani stroke, pogosto težko ovrednotiti dela, ki so primerna
za pouk.
Razpršenost slogov pri sodobni umetnosti lahko predstavlja veliko izzivov za učitelje. Ti
lahko izvirajo iz praktičnih razlogov (usposobljenost za nove tehnologije, razpolaganje s
sredstvi) ali pa iz vprašanj iz vsebine sodobne umetnosti, kako bogatijo kurikulum in
življenja učencev (Chairman, Rose, Wilson, 2006, str. 56). M. Zupančič (2006, str. 33)
poda pet kriterijev, ki služijo kot pomoč učitelju pri izbiri del, vendar je pri sodobni
umetnosti tem kriterijem težje slediti, saj se dogaja tukaj in zdaj.
Po Zupančiču so to naslednji kriteriji:
1. Pomembnost avtorja in njegovega dela
Pomembno je, da izberemo avtorja, katerega delo je že priznano s strani
umetnostno-zgodovinske stroke. S tem učitelj poskrbi za splošno razgledanost
učencev in upošteva načelo kakovosti.

27

Jernej Pustoslemšek: Odnos dijakov do sodobne umetnosti
2. Tipičnost avtorja in njegovega dela
Učitelji morajo izbirati tiste avtorje oz. njihova dela, ki so dovolj nazorna glede na
smer, v kateri umetnik ustvarja. Izbiramo tipične predstavnike posameznih smeri v
likovnem dogajanju.
3. Nazornost del
Izbrana likovna dela morajo čim bolj nazorno predstavljati določen način
likovnega izražanja.
4. Vsebinska primernost del
Potrebno se je izogibati vsebinsko zelo kompleksnim delom, ki zahtevajo likovnoteoretsko, filozofsko, estetsko, sociološko, politično predznanje in delom, ki imajo
skrajne načine izraza in nam jih ne bo uspelo na primeren način predstaviti.
5. Praktično-izvedbena primernost del
Učitelj izbira tista dela, na podlagi katerih se da kakovostno izpeljati praktično
likovno-vzgojno delo v razredu. Potrebno je upoštevati pogoje, ki so nam na voljo
(Zupančič, 2006).
Zupančičevi kriteriji v nekaterih stališčih niso dovolj natančno zastavljeni, kar smo v
nadaljevanju tudi komentirali.
Sodobna umetnost se dogaja tukaj in zdaj, kar pomeni, da bomo kot učitelji težko
izbirali dela avtorjev, ovrednotena s strani stroke, saj jih pogosto še niso
ovrednotili. Rešitev vidimo v izbiri del, ki so razstavljena v uglednih muzejih in
galerijah, ki razstavljajo kvalitetno sodobno umetnost. Res pa je, da se sodobna
umetnost predstavlja tudi drugje, torej to ne more biti edini kriterij. Se pa
strinjamo z Zupančičem, da je potrebno za pouk izbirati kakovostna dela.
V sodobni umetnosti se ne srečujemo več s smermi, kar pomeni, da je verjetno
bolje, da sodobna dela izbiramo glede na vsebino, lahko pa tudi glede na stopnjo
likovnosti, ki je v delu zajeta.
V sodobni umetnosti umetniškega izražanja ne vrednotimo več po načinu.
Kljub kompleksnosti podpiramo obravnavo zahtevnejših del, saj se v sodobnosti
pogosto srečamo s takimi deli. Zahtevnejša dela so lahko ob primerni predstavitvi
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izziv za dijake, ob obravnavi kompleksnih umetnin pridejo dijaki do novih
spoznanj in usvajajo kompleksne pojme. Tudi Knight (2010) ugotavlja, da je
potrebno umetnine obravnavati tudi »v globino«, kar pri enostavnih delih ne
predstavlja izziva.
Tako kot smo že pisali v enem od predhodnih poglavij, je potrebno, če želimo mlade
privabiti v muzeje, izbirati teme, ki so jim blizu (Schwartz, 2005). Enako velja za učitelje
v šolah. Učitelji se morajo, da pridobijo zanimanje mladih, zares zanimati za njihove
interese in poznati teme, ki mlade zanimajo. Duh in Zupančič (2013) pišeta, da morajo
mladi imeti avtentičen interes za umetnino, ki je predpogoj, da se lahko zgodi estetski
transfer (prav tam). Avtentičen interes mladih pa lahko spodbudimo le s spoštovanjem in
z resničnim zanimanjem za teme, ki so jim blizu (Schwartz, 2005). Enako ugotavlja tudi
Zupančič (2006, str. 35), ko piše, da moramo sodobna umetniška dela čim bolj povezati z
njim bližnjimi pojavi v družbi, saj s tem postavimo sodobno umetnost v družbeni
kontekst, tako pa jo učenci ne dojemajo kot od družbe izolirano dejavnost, temveč kot del
družbe. Ob tem pa je pomembno, da poglobljeno predstavimo njihovo konceptualno
ozadje, predstaviti je potrebno tudi dogodke, ki so se takrat odvijali. Če ne ponudimo
podrobne in poglobljene predstavitve sodobnih umetnin in ne predstavimo ideje
umetnika, učence zbegamo, saj tako ne razumejo sodobne umetnosti, o njej dobijo
izkrivljene podobe, kar pa lahko privede do zavračanja sodobne umetnosti (prav tam).

4.2 Avtentična umetnina

V predhodnih poglavjih smo ugotovili, da je sodobna umetnost interdisciplinarna, kar
pomeni, da se močno povezuje z drugimi disciplinami na vseh nivojih. Pri poučevanju
likovne umetnosti moramo kot učitelji upoštevati naravo likovne umetnosti in njeno
interdisciplinarnost. Na tak način dijake spodbudimo k izgradnji kompleksnega znanja, ki
zajema razumevanje širših socialnih težav. Dijakom moramo predstaviti tudi koncepte, ki
jih podaja umetnost in jih ne omejujemo zgolj na likovno ustvarjanje. Za holističen
pristop in boljše razumevanje konceptov umetnosti ter spoznavanje interdisciplinarne
narave sodobne umetnosti avtorici (Smilan, Marzilli Miraglia, 2009) navajata, da je za
učence potreben stik z umetniki in umetninami.
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O avtentični umetnini in njeni avri je razmišljal filozof Walter Benjamin. Za razumevanje
avtentične umetnine in njene avre ter razliko do reprodukcije je opisal v delu »Umetniško
delo v dobi mehanične reprodukcije«. Benjamin meni, da se je sprememba v produkciji
umetnosti zgodila kot posledica sprememb v ekonomski strukturi. Navaja, da so v
preteklosti umetnine imele svojo avro, ki jo opredeljuje kot nadnaravno silo, ki izvira iz
edinstvenosti določenega umetniškega dela. V sodobnem času je avra izginila, saj je
umetnine mogoče mehansko reproducirati. Edinstvena umetniška dela in zgodovinske
zgradbe primerja z novimi oblikami umetnosti, kot so televizijske oddaje in oglaševanje.
Avra nekega umetniškega dela je edinstveno prisotna v času in prostoru, tako je povezana
z idejo avtentičnosti. Če umetnina ni avtentična oz. original, ne moremo zaznati njene
prezence, saj avtentičnosti ni mogoče reproducirati. Z reprodukcijo odvzamemo vrednost
celo originalu, saj ni več edini. Tradicionalne umetnine izkusimo preko kontemplacije,
medtem ko sodobne oblike kulture, kot so fotografije, televizijske oddaje in filmi,
opazovalce ne spodbujajo h kontemplaciji. Nasprotno, gledalce agitirajo in služijo kot
motnje (distrakcije). Distrakcija je po W. Benjaminu zamenjala kontemplacijo, saj
sodobne gibajoče se slike zamotijo gledalčeve misli in mu onemogočajo razmišljanje. S
tem pri ljudeh zmanjšujejo zmožnost daljšega ohranjanja koncentracije.
Izguba avre ima za Benjamina tako pozitivne kot negativne posledice. Avro in s tem
avtentičnost dela vidi kot neločljivo povezana z umestitvijo umetnine v tradicijo.
Reproducirano delo je tako popolnoma izvzeto iz tradicije, saj zgubi kontinuiteto in
kontekst. Sodobna umetnost ima z osvoboditvijo povezav s politiko in prakso popolnoma
drugačno vlogo, odzivi nanjo pa so kolektivni (Benjamin, 1998).
Avtentična umetnina ima v izobraževalnem procesu za celostno spoznavanje umetnin
pomembno vlogo. Največkrat pri pouku stik z avtentično umetnino ni mogoč, zato kot
pripomoček učitelji uporabljajo reprodukcije. Z reproduciranjem umetnina izgubi večino
svojih lastnosti: velikost, strukturo, barvo, pri instalacijah npr. tudi vonj. Zato je
pomembno, da izbiramo kakovostne reprodukcije in učencem omogočamo čim večji stik
z avtentičnimi umetninami. Tudi učni načrt za likovno umetnost v gimnazijah spodbuja
obiskovanje muzejev, galerij in drugih razstavnih prostorov (UN LU, 2008, str. 42).
Muzeji in galerije se v zadnjem času oddaljujejo od njihove prvotne vloge, kjer so
delovali kot svetišča, v katerih so razstavljena avtoritarna dela, ki imajo le eno možno
interpretacijo. Ta dela so včasih lahko razumeli le tisti »posvečeni«, ki so imeli zahtevano
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znanje ali družbeni status. Sodobni muzeji se ukvarjajo z mešanjem sociologije in
umetnosti, kar E. Hooper-Greenhill poimenuje kot vizualno kulturo (Hooper-Greenhill,
2000). Koncept vizualne kulture pomeni upoštevanje vseh miselnih procesov, občutij in
aplikacij na predhodno znanje, ki spremljajo opazovanje umetnin. Prav tako išče
pomembne povezave med procesom gledanja v povezavi s procesom učenja in vedenja
(prav tam). Tudi B. Strnad (2009) ugotavlja, da kot gledalci nismo več odvisni samo od
dela, ki si ga ogledujemo, pri opazovanju so pomembne še gledalčeve izkušnje z
umetnostjo in siceršnje življenjske izkušnje ter trenutno razpoloženje (Strnad, 2009, str.
41, 42). Ko gledalec opazuje sodobna dela, jih težko (ali pa sploh ne) razume brez
znanega konteksta. Ob tem pa so prva srečanja z umetninami lahko podvržena slabim,
odbijajočim prvim vtisom, ki pa jih moramo kot učitelji spoštovati in sprejeti ter dijake
usmerjati, da jih prepoznajo in se jih zavejo. Šele nato lahko začnemo z globljim
raziskovanjem o tem, kaj jih je vzbudilo in zakaj, ob tem pa se začne razkrivati tudi
vsebina umetnine. Skozi proces se lahko prvi vtisi in občutki tudi spremenijo, lahko pa
ostanejo isti, le da je tokrat ozaveščen in razumljen (prav tam).

5

PRISTOPI K INTERPRETIRANJU UMETNIŠKIH DEL

5.1 Interpretacija umetnine

Arthur Danto govori o umetnosti kot o utelešenem pomenu. S tem misli, da umetnina
ponuja predloge o svetu, ki se odražajo s sredstvi, ki jih je uporabil avtor. Če torej želimo,
da imajo učenci pomenljivo srečanje z umetnino, jih moramo naučiti, kako se lotiti
interpretacije nekega dela, da se lahko opredelijo do predlogov in idej, ki jih umetnina
ponuja (Chairman idr., 2006). To pomeni, da moramo izkušnjo učenja razširiti preko
formalnega likovnega jezika in usvojitve tehničnih veščin. Tehnične veščine, in s tem
eksperimentiranje z različnimi mediji, so osnova za vizualno izobraževanje, vendar
moramo po prepričanju Chairman idr. (2006) dati enako pomembno vlogo procesom
interpretacije, razvijanju in izražanju idej (Chairman idr., 2006). Tudi R. Bračun Sova
(2016) se strinja, da interpretacija temelji na izkušnji, ki pa mora biti usmerjena, da lahko
ima izobraževalno funkcijo. Na umetniška dela se posamezniki odzivamo na svoje
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načine, ki temeljijo na lastnih izkušnjah in prepričanjih. Vendar lastna prepričanja ne
prispevajo samodejno k razumevanju nekega dela, nasprotno, lahko imajo celo odklonilni
učinek do umetnosti (predvsem sodobne). R. Bračun Sova trdi, da

je potrebno

opazovalce umetnosti naučiti gledati, kar lahko dosežemo s tem, da ob umetninah
pojasnimo tudi kontekst, saj obiskovalci iščejo informacije o umetninah in jih uporabljajo
za njihovo razumevanje (Bračun Sova, 2016). S tem ko opazovalcu predstavimo kontekst,
omogočimo njegovo učenje, saj za proces učenja potrebujemo informacije, ki so
konceptualno organizirane in pomembne – kontekst (Ham, 1999, v Bračun Sova, 2016).
Namen predstavljanja konteksta ob umetnini ni to, da se od nje odvrne pozornost, temveč
da se podaljša čas gledanja, kar gledalcu omogoči, da premisli in dopolni vtise o
umetniškem delu, saj ti niso le vizualni, ampak predvsem politični, intelektualni,
ideološki, etični in moralni (Whitehead, 2012, v Bračun Sova, 2016). Če opazovalec
razume, kaj določeno delo predstavlja, če zna razbrati njegovo sporočilo, mu to omogoči
možnost kritične refleksije (Arriaga in Aguirre, 2013). Da lahko gledalci v celoti vidijo,
dojamejo in razumejo umetniško delo, morajo imeti najprej pozitiven odnos do umetnosti,
kar pa po mnenju Duha in Zupančiča (2013) dosežemo z metodo estetskega transferja,
predpogoj zanjo pa je likovna apreciacija. Likovno apreciacijo avtorja opredeljujeta kot
vrednotenje in ponotranjenje umetniškega dela, ob čimer učenci »spoznavajo probleme
likovne umetnosti in se ob tem usposabljajo, da umetniško delo vidijo, ga razumejo in v
njem uživajo« (Duh, v Duh, Zupančič, 2013). Likovna apreciacija je živ proces, ki temelji
na odnosu med otrokom in umetnino in je odvisna od pomena, ki ga umetnosti pripisuje
šolstvo in celotna družba. Učitelj in učenec sta v interakciji pogovora, kar bogati
učenčevo besedišče za opisovanje videnega. Od učiteljevega znanja, spretnosti ter
izkušenj je odvisno, kako bo približal likovno umetnino učencem. »Cilj razvijanja likovne
apreciacije je v tem, da učenci na nekaj vzorčnih delih prepoznajo kompleksne povezave,
pri katerih so posamezne komponente tako medsebojno povezane, da jih učenci hitro
prepoznajo« (Schulz, v Duh, Zupančič, 2013). Proces likovne apreciacije različni avtorji
različno tolmačijo, skupno pa jim je, da se učenci z učiteljem pogovarjajo o umetnini,
izrazijo lastno doživljanje, ki je povezano z njim lastnimi problemi in dela vrednotijo
(sodba) (Duh, Zupančič, 2013). Avtorja izpostavita, da je za likovno apreciacijo
pomembno, da učenec pozna vsaj nekaj izrazov iz likovne umetnosti, saj je osnova za
apreciacijo pisana oz. ustna beseda (ki je temelj za razmišljanje), ki jih ob pogovoru o
umetninah bogati (prav tam).
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Chairman idr. (2006) poudarjajo, da je interpretacija umetnine veščina, ki se jo da
učinkovito naučiti, in sicer z učenjem navad oz. dispozicij za gledanje umetnin, ki
predstavljajo okvir za pogovor. V ospredje se postavlja razmišljanje, ne ustvarjanje. Tako
tudi ni več samo ene interpretacije, ki ima absoluten in edini pomen, saj so novi pristopi k
preučevanju umetnosti omogočili, da poznamo več interpretacij istega dela (prav tam).

5.2 Umetnostno-zgodovinski pristopi k vrednotenju del

Neko umetniško delo postane umetnina šele z njegovo interpretacijo. Tako ugotovi
Arthur Danto v razpravah o interpetaciji umetniškega dela. Najbolj »pravilna«
interpretacija umetniškega dela je tista, ki se najbolj približa avtorjevi (Danto, 2006). Iz
tega lahko izhajamo, da moramo zato, da neko delo čim bolj korektno interpretiramo,
poznati različne načine interpretiranja umetnosti.
Nedavne spremembe v kritičnem mišljenju so omogočile, da gledamo na pisce, ki
preučujejo pomen umetnosti in njen zgodovinski razvoj, na nič manj občutljive, kot so
sami umetniki. Kljub temu da nekatere pisce smatramo za zelo relevantne in korektne,
moramo vseeno upoštevati, da so njihovo pisanje še vedno predlogi, ki so jih napisali iz
lastnih stališč in na njih ne moremo gledati kot na univerzalna. Tako razmišljanje nas
postavi v položaj, da preučujemo različne pristope zgodovine umetnosti in jih med sabo
primerjamo.
-

Giorgio Vasari velja za prvega pisca o umetnostni zgodovini. Njegova knjiga

Življenje umetnikov1, izdana leta 1550, je bila prva te vrste. Vasari ni imel podobnih
primerov, ki bi jih lahko preučeval, tako je izumil stil pisanja o umetnosti, pri katerem si
je pomagal z zgodovino literature. Ustvaril je metodologijo za gledanje umetnosti, pri
kateri je bil poudarek na umetniku kot geniju. Poglaviten koncept, ki ga predstavi, je
napredek v umetniški produkciji, kar pomeni, da en umetnik izhaja iz dosežkov svojih
predhodnikov in jih nadgrajuje. Za Vasarija je »visoka umetnost« posnemala naravo.

1

Gre za slovenski prevod. Angleški prevod: The Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors and
Architects.
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-

Naslednji korak v preučevanju umetnostne zgodovine je v osemnajstem stoletju

naredil Johann Joachim Winckelmann. Ustvaril je sistematičen pristop k preučevanju
antične umetnosti, kar danes poznamo kot ikonografijo.
-

Pomembno je na umetnostno zgodovino vplival tudi John Ruskin. Verjel je, da je

dobra umetnost moralna, slaba pa nemoralna. Umetniki morajo po Ruskinovem
razmišljanju, ko slikajo, nič izbrati in nič zavrniti. Vse naj bi naslikali s čim večjo mero
naturalistične natančnosti, saj je bog ustvaril svet, ki je lep sam po sebi, umetnik ga mora
le natančno upodobiti.
-

Najpomembnejša umetnostna zgodovinarja dvajsetega stoletja sta E. H. Gombrich

in Erwin Panofsky. Prvi je izpostavil problematiko, da oltar, ki ga je v petnajstem stoletju
naročila cerkev in je namenjen vernikom za gledanje v cerkvi, za sodobnega opazovalca
ne bo imel enakega pomena, saj živi v drugačni družbi in ga gleda v muzeju. Panofsky pa
je pomemben zato, ker je preučeval, kako se različna obdobja v umetnosti povezujejo z
religijo, filozofijo, literaturo, znanostjo, politiko in socialnim življenjem. Po njegovem
razmišljanju sta forma in vsebina nekega umetniškega dela med sabo nerazdružljivo
povezana. Umetnost je umestil v intelektualni, filozofski in kulturni kontekst.
-

Postmodernistični pristop, ki se pojavlja od sredine šestdesetih let, je z naborom

avantgardnih gibanj izzival modernistični kanon, ki ga je utemeljil Greenberg. Zanj je
pomembno

vzdrževanje

estetskih

meril

kakovosti,

zaradi

česar

je

kritiziral

demokratizacijo umetnosti in poveličeval napredek – zavoljo kakovosti. Zagovarjal je
razvoj modernizma od Maneta, ki ga je dojemal za začetnika modernizma, saj je prvi
ponovno slikal ploskovito, nato je sledil Cezanne, ki je začel podrejati realnost podobe
kompoziciji, mimo ploskovitih kubistov do logičnega zaključka, tj. abstraktnega
impresionizma. Modernistično pripoved je dojemal kot uvajanje novih načinov slikarstva,
ki od tradicionalnega, mimetičnega upodabljanja težijo k nemimetičnim upodobitvam
oziroma, kot pravi Greenberg – od posnemanja do samostojnega ustvarjanja. Umetnost je
postala sama sebi namen (Greenberg, 1999). Postmodernizem ne sledi veliki pripovedi in
se odziva ter odseva splošen dvom o družbi. Predstavlja različne pristope in je alternativa
modernističnemu prepričanju o univerzalni resnici. Umetniki tega obdobja se sprašujejo o
tem, kaj pomeni biti umetnik in se razlikujejo od romantičnega junaka, ki je odmaknjen
od družbe.
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-

Feministične umetnostne prakse se ukvarjajo z izpostavljanjem problematike, da

ženske niso vključene v veliko pripoved o umetnosti. Za pomanjkanje žensk v umetnostni
zgodovini je deloma krivo dejstvo, da je večina umetniških kritikov moških, ki bolj cenijo
delo moških umetnikov. Prav tako so bile v zgodovini pri umetninah bolj cenjene
lastnosti, kot so herojstvo, velike pripovedi, močan značaj, kar pa so vse »možate«
lastnosti. Mnenja feminističnih zgodovinark so deljena. Ene menijo, da je potrebno
napisati ločeno umetnostno zgodovino za ženske, druge pa, da je potrebno bolj natančno
na novo napisati celotno umetnostno zgodovino, ki bo priznavala doprinos žensk k
umetnosti.
-

Na Johna Bergerja je močno vplival marksizem. V svojih teorijah zagovarja tezo,

da je potrebno na umetnine v kapitalistični ureditvi gledati kot na enostavno blago za
estetsko kontemplacijo in užitek. Bil je eden prvih umetnostnih zgodovinarjev, ki je
kritiziral slikanje golih žensk, s čimer je kritiziral ustaljeno akademsko tradicijo, za katero
je značilen patriarhat, kjer moški dominira nad žensko. Berger se je ukvarjal tudi z eseji
Walterja Benjamina, ki je pisal o tem, da umetniško delo z mehanično reprodukcijo zgubi
svojo mistiko in avro. Za Bergerja je bila to pozitivna lastnost, saj se s tem umetnino
približa tistim, ki niso člani kulturne elite.
-

Postkolonialistični pristopi zagovarjajo hibridnost. Hibridna identiteta uporablja

načela več kot ene kulture in je pomembna, saj ne predvideva več zastarelega načina, da
se mora priseljenec prilagoditi novemu okolju in pri tem pozabiti svojo staro identiteto.
Postkolonialističnen pristop gleda na posameznike iz različnih kultur kot na dele, ki
skupaj tvorijo novo celoto. Ta celota pa ni nujno sestavljena iz enakih delov, eni so lahko
večji kot drugi in tudi ne gredo enostavno skupaj.
Vrednost in pomen umetniškega dela vedno določa njegov kontekst (Bračun Sova,
Kemperl, 2015). Akademska disciplina umetnostne zgodovine zajema tudi študije
metodologij za gledanje umetnin. Proizvaja orodja, ki nam jih poda za lažje gledanje in
razumevanje umetnosti. Dajejo nam možnost, da izberemo primerno orodje, s katerim
bomo lahko najbolje preučili določeno delo in njegov odnos do drugih del ter svetom
nasploh (Chairman, idr., 2006). Pomembno je, da razumemo ozadje vsakega umetniškega
dela in zanj izberemo primeren pristop za obravnavo, saj lahko v nasprotnem primeru
pride do negativnega odnosa do določenih (predvsem sodobnih) umetnin, kar sta
ugotovili tudi avtorici raziskave, ki se ukvarja s problematiko (ne)razumevanja
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postmoderne instalacije (gre za delo Kapital umetniške skupine IRWIN) in preučuje
razlike pri interpretaciji umetniškega dela med poznavalci umetnosti in nepoznavalci (R.
Bračun Sova, M. Kemperl, 2015). Avtorici sta prišli do ugotovitev, da so nepoznavalci
umetnosti zmožni razumeti posamezne dele umetnine, vendar jih med sabo niso mogli
povezati in jih razumeti kot celoto. Še posebej zanimivo pa je, da imajo nekateri
poznavalci umetnosti (ljudje z izobrazbo iz področja likovne umetnosti), do »Kapitala«
negativen odnos v smislu zavračanja umetnine. Avtorici kot vzrok za negativen odnos
navajata oseben, ideološki odnos do umetnosti in osebno mnenje o tem, kaj naj bi bila in
kaj naj ne bi bila umetnost. Ugotavljata, da imajo ti poznavalci umetnosti privzgojen
odnos do umetnosti in naučene tehnike gledanja, kar po Whiteheadu (2012) ustvarja
negativen kulturni kapital (Bračun Sova, Kemperl, 2015).
Pri dijakih moramo tako pri izbiranju umetnin, ki jih predstavljamo pri pouku, upoštevati
kontekst, ki določa to umetnino, ob tem pa moramo biti pozorni tudi na psihološki razvoj
mladostnikov in značilnosti dotičnega razvojnega obdobja ter izbirati tematiko, ki je njim
zanimiva in jih privlači.
Če pogledamo raziskavo, ki jo je opravila psihologinja dr. Mirjana Ule, v kateri je s
frekvencami zanimanja na lestvici od ena do pet (pri kateri ena pomeni, da se anketiranec
nič ne zanima za določeno temo, pet pa zelo) ugotavljala, koliko se mladi zanimajo za
določeno tematiko. Področja zanimanja so: vojska in vojaške stvari, šport in športni
dogodki, rekreacija, šola in izobraževanje, samoizobraževanje, služba, poklic, tehnika in
tehnični dosežki, politika in politični dogodki, zabava in razvedrilo, vera in versko
življenje, spolnost in ljubezen, prijateljstvo, skrb za svoj izgled in zunanji videz,
družinsko življenje, zakon, otroci, znanost in znanstveni dosežki, umetnost in kultura,
nacionalna preteklost in usoda lastnega naroda, nakupovanje, uživanje hrane in pijače,
potovanja. Ko preučimo frekvence odgovorov, lahko opazimo, da mlade v tem času bolj
zanimajo teme, ki so vezane na njihov zasebni svet, to so prijateljstvo, spolnost/ljubezen
in poklic, upada pa zanimanje za velike teme (kot jih poimenuje avtorica), kot so vojska,
vera in politika (Ule, 2007). Tudi v splošnem merilu je pri mladih opazen premik od
vrednot industrijske dobe, ki so se kazale kot skupek jasnih norm, vedenjskih pravil in
življenjskih ciljev, k vrednotnoosebnim usmeritvam. Mladi so usmerjeni k osvajanju
nematerialnih dobrin, ki se na dajo meriti z denarjem, kot so odnosi, prijateljstvo, prosti
čas, ustvarjalnost, užitek, samorealizacija (prav tam).
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Ni vsak pristop primeren za vsako umetnino, tako na feminističen način ni smiselno
preučevati dela umetnikov, kot je npr. Giotto. Vsem disciplinam umetnostne zgodovine
pa je skupno, da želijo obogatiti naše razumevanje umetnosti (Chairman idr., 2006).

5.3

Poststrukturalistišni pristopi k interpertaciji umetnin in metoda »Ways In«

Sodobna umetnost ne vsebuje več velikih ideologij, zato ni več mogoča le ena absolutna
interpretacija. Bolj oseben pristop k interpretiranju umetnin omogoča, da opazovalec lažje
razume neko delo, saj izhaja iz svojih izkušenj, s pomočjo sporočilnosti del pa
vzpostavlja in razvija lasten kritičen pogled na določeno tematiko.
V nadaljevanju bomo predstavili pristop k interpretiranju umetnin, ki so ga razvili
umetniki v sodelovanju z muzejskimi pedagogi ter učitelji in učenci v Liverpoolski
galeriji Tate – »Ways In«. Gre za orodja, ki nam z vključevanjem participatornih strategij
pomagajo pri načrtovanju obiska galerije s šolsko skupino. Z uporabo teh orodij učence
aktivno vključimo v kritično vrednotenje umetnin. Izhodišče za uporabo orodij Ways In
je poudarek na metodologiji, ki je osredotočena na učence in njihove aktivnosti, s
pomočjo katere razvijejo interpretacije umetnin.
Pri pristopu Ways In gre za strategije, kjer odzive na umetnino pazljivo razvijejo in delijo
v skupini preko dejavnosti, ki dajo procesu gledanja umetnin potreben čas, širino in
globino ter temeljijo na izkušnjah gledalcev. Če bi učenci interpretirali umetnine na
podlagi senzornih čutov, bi jih soočili z naborom tekstur, oblik, vonjev, občutij, zvokov in
ničesar več. Na tak način ne spodbuja k spraševanju in razpravi ter ne ponuja možnosti
izvleči novih zaključkov. Učenci so že dodobra seznanjeni z opisovanjem vizualnega
sveta, morajo pa biti sposobni tudi zastavljati vprašanja o umetninah, saj brez vprašanj ni
odgovorov, kar pa lahko vodi v to, da umetniška dela postanejo za učence nepomembna.
Če se želimo z učenci pogovarjati o interpretaciji umetnin, moramo biti seznanjeni s
pristopi, ki nam to omogočajo. Pri tem je pomembno, da na poučevanje ne gledamo več s
tradicionalnega vidika, ko je učitelj prenašalec znanja in podaja eno, absolutno resnico.
Prav tako pa moramo sprejeti dejstvo, da umetnine nimajo več enega in edinega pomena,
lahko imajo več kot eno interpretacijo. Sposobnost interpretacije lahko učence naučimo s
strukturiranim učenjem določenih navad, dispozicij za gledanje umetnin, ki so podprte z
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vprašanji. Tako učenci sodelujejo v procesu kulturnega transferja skozi pogovor in
izgradnjo pomena (Chairman, idr. 2006, str. 50).
Obiskovalcem muzejev se zdijo interaktivne izkušnje v muzeju pomembne, saj jim
omogočajo, da se vključijo v raziskovanje, sledijo lastnim interesom in prisostvujejo v
socialni interakciji. Tako se muzeji, ki poudarjajo interakcijo, znebijo negativnega
označevanja, da veljajo za ustanove, namenjene elitam in so družinam nenaklonjeni. Ob
tem pa obiskovalce naučijo veščin, kot so podrobno gledanje in raziskovanje o
umetninah, ki so potrebne, da vzpostavijo njihov lasten odnos do umetnosti (Adams,
Moussouri, 2002).
Poststrukturalistični pristop Ways In temelji na aktivnostih, ki predvidevajo štiri okvire, s
pomočjo katerih spodbujamo poglobljene osebne odzive na umetnine, kot rezultat pa
lahko pričakujemo različne interpretacije. Okvirji so zastavljeni tako, da spodbujajo
raziskovanje, ki temelji na diskusiji, pri čemer so ideje vseh posameznikov enako
pomembne. Ob tem se zastavljajo vprašanja, kaj se zgodi, ko se srečamo z umetnino kot
posameznik in kaj, ko se srečamo z umetnino v odnosu z drugimi (Chairman, idr., 2006,
str. 57)?
1. OSEBEN PRISTOP
Vse reakcije na umetniška dela so pogojene z različnimi osebnimi in socialnimi
izkušnjami vsakega posameznika, ki jih ne smemo ignorirati, saj služijo kot izhodišče
pri razmišljanju o umetninah. Če jih hočemo nadgraditi, da postanejo več kot le
osebne asociacije, jih moramo pretehtati in razširiti, tako spodbudimo razmišljanje o
delu, ki presega osebne izkušnje. Pri tem si lahko pomagamo s tremi sklopi vprašanj
o:
-

SEBI: Kakšne so moje prve reakcije ob umetnini? Zakaj se ob tem delu tako
počutim? Kdo sem? Kako lahko naš spol, rasa, starost in socialni razred vplivajo
na to, kako dojemamo umetnino? Kako na to dojemanje vplivajo moj odnos,
vrednote in prepričanja? Kako se moje mnenje spreminja skozi čas oziroma skozi
pogovor z drugimi?

-

MOJEM SVETU: Na kaj me umetnina spominja? Zakaj me na to spominja? Kako
moje poreklo, družina, dom vplivajo na to? Koliko so moji odzivi na umetnino
podobni ali različni od drugih?
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-

MOJIH IZKUŠNJAH: S čim lahko povežemo delo? Vsak izmed nas ima različne
izkušnje in interese, ko se sooča z umetnino. Na to vplivajo stvari, ki smo jih
videli po televiziji ali v kinu, kraji, ki smo jih obiskali, stvari, ki so se nam
zgodile. Vse te različne izkušnje povzročijo, da je naša reakcija na umetnino
drugačna od ostalih (Charman idr., 2006, str. 59).

2. SPOZNAVANJE OBJEKTA
Umetniška dela lahko vedno formalno analiziramo. S podrobnim preučevanjem
materialov in procesov ter njihovih lastnosti naše razumevanje umetnine še
poglobimo. Pri bolj tradicionalnih delih lahko govorimo o likovnih elementih:
liniji, svetlosti, barvi, prostoru in teži. Sodobna umetnina pa je lahko narejena iz
česarkoli, kar predstavlja izziv za odkrivanje njenih lastnosti. Pri tem si
pomagamo s šestimi sklopi vprašanj o:

-

BARVI, OBLIKI, POVRŠINI
Ob formalni analizi dela se lahko sprašujemo o namenu umetnika, ki je uporabil
določene prvine. Pri tem natančno opišemo linije in teksture, da lažje razumemo
»naravo« umetnine. Pri nekaterih sodobnih delih pa moramo biti pozorni tudi na
druge notranje kvalitete, ki lahko vključujejo npr. zvok, vonj.

-

MATERIALIH
Kateri materiali sestavljajo umetnino? So ti tradicionalni ali najdeni? Je prisotnost
določenega materiala pomembna za umetnino? Kako bi se odzval na delo, če bi
umetnik uporabil drug material? Katere konotacije nosijo uporabljeni materiali?

-

PROCESIH
Kako je potekal nastanek umetniškega dela? Je delo naredil umetnik sam ali ga je
naredil nekdo drug? Katere veščine je umetnik potreboval? Katere spremembe so
nastale na umetnini, medtem ko jo je umetnik ustvarjal? Če je delo instalacija,
kako je sestavljena in če je video, kako je posnet in kako je predvajan?

-

VELIKOSTI
Kako veliko je delo? Zakaj je te velikosti? Kako bi se spremenil njegov pomen, če
bi se spremenila njegova velikost?

-

PROSTORU, POLOŽAJU, OKOLJU
Ali je umetnik v delo vključil iluzijo prostora ali jo zanikal, je uporabil realen
prostor? Kako smo kot gledalci postavljeni v odnosu do umetnine? Ali jo je
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potrebno gledati iz določenega mesta na določen način? Kako se delo povezuje z
okoliškim prostorom? Je jasna meja med začetkom in koncem dela?
-

ČASU
Je umetnina časovno omejena? Ali je umetnik uporabil realen ali fiktiven čas? Ali
delo vzame določen del našega časa? Ali se samo spreminja skozi čas?
Vprašanja o objektu se prekrivajo z vprašanji o osebnih izkušnjah. Lastne
asociacije primerjamo z drugimi in iščemo morebitne razlike (Charman idr., 2006,
str. 61).

3. SPOZNAVANJE TEME (SUBJECT)
Na vsako umetniško delo lahko gledamo z vidika sporočilnosti, kaj nam hoče delo
povedati, kaj lahko izvemo iz naslova, vsebine ali narave dela. Pri spoznavanju
teme si lahko pomagamo z naslednjimi sklopi vprašanj:
-

KONTEKST
O čem govori delo? Kaj se dogaja?

-

SPOROČILO
Kakšna vprašanja odpira umetnina? Ali od nas zahteva, da se odzivamo na
določen način? Je to zgodba, ukaz, naloga? Poleg opisa tega, kar vidiš na sliki,
poskušaj ugotoviti, kaj delo zagovarja. Ali umetnina vsebuje simbole, ki jih
prepoznaš?

-

NASLOV
Kako je umetnino poimenoval umetnik? Ali to poimenovanje spremeni tvoj
pogled na umetnino?

-

TEMA
Ali umetnina vsebuje široko tematsko področje, ki ga povezuje z drugimi deli?

-

ŽANR
Kako se umetnina povezuje s tradicionalnimi žanri klasičnega slikarstva?

Ob koncu sklopa se ponovno navežemo na oseben pristop z vprašanji o tem, ali nas
umetnina angažira, kako nas nagovarja in ali nas spodbuja, da spremenimo svoje
domneve glede sveta umetnosti (Charman idr., 2006, str. 63)?
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4. POZNAVANJE KONTEKSTA
Poznavanje konteksta je pri interpretaciji umetnine pomembno, saj le-ta ne more
obstajati sama, v izolaciji. Poznavanje konteksta pa presega le poznavanje časa, v
katerem je delo nastalo in kdo ga je ustvaril. Ko umetniško del vstopi v javno sfero,
pridobi na pomenu, ki se poglablja in razširja skozi čas. Prav tako pa se lahko ob
kontekstu navežemo na druga področja, kot so politika, sociologija, naravoslovje, ki
nam lahko služijo kot pogledi za razmišljanje o umetnini. Pri spoznavanju konteksta
si lahko pomagamo z naslednjimi sklopi vprašanj:
-

KJE/KDAJ
Kdaj je bila umetnina ustvarjena? Lahko najdemo povezave med tem, kje je bila
umetnina narejena, kdaj in v katerem obdobju?

-

KDO
Kdo je ustvaril umetnino in za koga? Kako je umetnik dojemal svojo vlogo?

-

ZGODOVINA
Ali lahko umetnino povežemo s socialno-političnim dogajanjem časa, v katerem
je nastala? Ali se nanaša na poglavitna zgodovinska dejanja ali nam govori o
manjšinah? Čigavo zgodovino predstavlja?

-

SEDANJOST

-

Kako danes opazovalci gledajo na umetnino in kako se to razlikuje od tega, kako
so nanjo verjetno gledali v času njenega nastanka? Kako so se mnenja spremenila
in zakaj?

-

DRUGA PODROČJA KREATIVNOSTI
Kako se delo povezuje z drugimi disciplinami in vizualno kulturo, kot so glasba,
gledališče, znanost, filozofija, geografija, matematika, ekologija?

-

INTERPRETACIJA

-

Koliko prostora je okoli umetnine in kako se povezuje z deli v svoji bližini?
Razmislite o velikosti sobe, svetlobi in barvi sten. Kako lahko ti dejavniki vplivajo
na določene pomene? Kako bi umetnina delovala v drugačnem prostoru? Kakšne
informacije so nam na voljo poleg umetnine, ki podpirajo njeno razumevanje:
tekst na steni, brošura, avdio vodiči?
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-

INSTITUCIONALNI KONTEKST
Na galerijo lahko gledamo kot na kontekst samo po sebi, ki ga sestavljajo njena
lastna zgodovina, njen sloves in blagovna znamka (brand). Kako to vpliva na tvoje
gledanje umetnine?

Tudi pri četrtem sklopu vprašanj se lahko navežemo na osebni pristop. Sprašujemo se o
pričakovanjih, ki smo jih imeli pred obiskom galerije in kako ta vplivajo na naše odzive
ob razstavljenih umetninah. Prav tako pa se lahko sprašujemo o prisotnosti vpliva
kuratorja in katere spremembe bi naredili, če bi lahko bili v njegovi vlogi (Chairman idr.,
2006, str. 65).
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6

EMPIRIČNI DEL

Če je gledalcem umetnost napačno predstavljena oziroma je ti ne poznajo, lahko pri njih
spodbudi negativen odnos in zavračanje umetnin. Gledalcem je potrebno predstaviti
kontekst umetnin in interpretacijo njihovega avtorja, saj jih lahko le tako v celoti
razumejo in ob njih uživajo. Prav tako je pri mladostnikih pomembno, da jim predstavimo
teme, ki so jim blizu in jih zanimajo.
V raziskavi smo poskušali ugotoviti, kako dijaki interpretirajo umetnine in kakšen odnos
imajo dijaki do umetnosti. V nadaljevanju smo raziskali, ali se po spoznavanju sodobne
umetnosti odnos do nje spremeni. Zanimalo nas je tudi, kako se dijaki odzivajo na
srečanje z avtentično umetnino. Z raziskavo želimo izboljšati dijakovo razumevanje
sodobnih umetnin, s tem pa izboljšati odnos dijakov do umetnosti.

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema

Učni načrt za likovno umetnost za gimnazije (UN LU, 2011) predvideva obravnavo
sodobnih umetniških praks pri pouku, vendar je obravnava sodobnih vsebin odvisna od
učitelja in njegovega poznavanja ter spremljanja sodobne umetnosti. Slednja se
pomembno razlikuje od svojih predhodnic, kar pomeni, da je potrebno prilagoditi način
obravnavanja sodobne tematike, saj lahko v nasprotnem primeru pripelje do napačnih
interpretacij in nerazumevanja, celo odpora. Učni načrt za gimnazije je sestavljen iz dveh
delov: likovnega snovanja in umetnostne zgodovine. Pri umetnostno-zgodovinskem delu
predvideva obravnavo sodobnih likovnih praks in novih oblik umetnosti, vendar ne poda
didaktičnih priporočil, kako naj učitelji obravnavajo sodobno tematiko. Enako je pri
likovnem snovanju, kjer se od dijakov pričakuje, da »spoznavajo in preizkušajo izrazne
možnosti sodobnih likovnih praks« (UN LU, 2011, str. 7), pri operativnih ciljih pa je
izpostavljena bolj konceptualna umetnost. Dijaki naj bi privzgojili kritičen in
konstruktiven odnos do sodobnih umetniških praks, novih medijev in produktov vizualnih
komunikacij, to pa lahko dosežejo le, če so jim sodobne umetniške prakse dobro
predstavljene. Pri sodobni umetnosti je bistvena vsebina del, zato ni več dovolj
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poučevanje po oblikotvornih področjih, kot to zahteva učni načrt za likovno umetnost v
osnovni šoli. Spoznavanje vsebine pa pomeni poglobljeno razmišljanje o umetnosti in
razvijanje kritičnega razmišljanja pri dijakih. V raziskavi smo tako nakazali smernice za
celostno obravnavo sodobne umetnosti s pomočjo poststrukturalističnih pristopov.

6.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja

6.2.1 Cilji

-

Raziskati odnos dijakov do likovne umetnosti.

-

Z analizo odgovorov na vprašalnik odprtega tipa raziskati, kako se razlikuje odnos
do umetnosti pri dijakih po spoznavanju sodobnih umetniških praks in po srečanju
z avtentično umetnino.

-

Z analizo odgovorov na vprašalnik ugotoviti spremembe pri razumevanju umetnin
pred in po spoznavanju sodobnih umetniških praks in po srečanju z avtentično
umetnino.

-

Izboljšati dijakovo razmišljanje o umetnosti in s tem odnos do umetnosti.

6.3 Raziskovalna vprašanja

-

Kako dijaki razumejo vsebino umetniških del in kako to povezujejo z vsakdanjim
življenjem?

-

Kako se razlikuje odnos do sodobne umetnosti pred in po poznavanju konteksta?

-

Kako se razlikuje odnos do umetniškega dela po srečanju z avtentično umetnino?

-

Ali učenci bolj celostno interpretirajo umetniška dela po spoznavanju vsebin
sodobne umetnosti?

V končnem stanju pričakujemo:
-

boljše razumevanje vsebine sodobnih umetniških del in posledično problematike
vsakdanjega življenja,
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-

poglobljeno razmišljanje o umetniškem delu,

-

boljši odnos do umetnosti.

6.4 Metoda in raziskovalni pristop

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvalitativno metodo pedagoškega
raziskovanja (Mason, 1996). Izvedli smo akcijsko raziskavo z elementi tradicionalnega
empirično-analitičnega raziskovanja in uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo.

6.5 Vzorec

Pri raziskavi smo uporabili neslučajnostni namenski vzorec. V raziskavo so bili vključeni
dijaki 1. B razreda prvega letnika Gimnazije Celje – Center. Skupino je sestavljalo 29
dijakov.

6.6 Postopek zbiranja podatkov

V empiričnem delu smo izvedli akcijsko raziskavo. Le-ta je potekala 13. marca 2017 (od
9.35 do 10.20) ter 19. maja 2017 (od 9.00 do 10.20). Uporabili smo kvalitativne tehnike
zbiranja podatkov (Mesec, 1998, Vogrinc, 2008).
-

Začetno pridobivanje podatkov (15 minut) – strukturirani intervju z dijaki
Spoznavali smo stališča dijakov do umetnosti, kako razumejo in interpretirajo
določena dela iz likovne umetnosti in koliko znanja o sodobni umetnosti imajo.
Zanimalo nas je, če in kako razumejo vsebino določenih likovnih del.

-

Načrtovanje raziskovalnega sklopa

-

1. korak (30 minut)
Nestrukturirani intervju z dijaki, s katerimi smo globlje preverili njihova stališča
do sodobne umetnosti, kateremu je sledilo predavanje o sodobni umetnosti.
Poudarek je bil na razumevanju vsebine sodobnih umetniških del in njihovega
konteksta ter na razlikah, ki se pojavljajo pri sodobni umetnosti v odnosu do
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njenih predhodnic. Dijaki so spoznavali dela sodobnih umetnikov, poudarjeno je
bilo ozadje posameznega dela oz. kontekst.
-

Analiza stanja po prvem koraku (analiza vprašalnika in intervjuja).

-

2. korak (45 minut)
Srečanje dijakov z avtentično umetnino. Doživetje avtentične umetnine,
spoznavanje vzrokov za njen nastanek. Zakaj se je umetnica odzvala na določeno
problematiko in na kakšen način. Diskusija o umetniškem delu, o njegovem
nastanku in okoliščinah, zaradi katerih je delo nastalo, ter odnosu dijakov do dela.
Končno stanje: po drugem koraku je ponovno sledil isti vprašalnik, ki je pokazal

-

razlike pri dijakih v dojemanju umetniških del pred in po predavanju o sodobni
umetnosti in srečanju z avtentično umetnino.
Primerjava podatkov med začetnim in končnim stanjem predstavlja glavni vir

-

podatkov za kvalitativno analizo.

-

Kot tehnike spremljanja smo uporabili:
-

zapisovanje podatkov, zvočno snemanje in fotografiranje pouka (za kar je
potrebno pridobiti dovoljenja staršev).

6.6.1 Postopek obdelave podatkov

Izvedli bomo kvalitativno analizo podatkov. Prav tako bomo izvedli analizo intervjuja in
dveh vprašalnikov; enega bomo izvedli pred in enega po izvajanju akcijskih korakov.
Iskali bomo razlike med začetnim in končnim stanjem. Analizo bomo končali z
oblikovanjem kvalitativnega poročila, ugotovitve pa bodo veljale za proučevane primere.

6.7 Pričakovani rezultati

Pričakujemo, da bomo po uporabi poststrukturalističnih pristopov pri obravnavi vsebine
sodobne umetnosti pri dijakih zaznali bolj celostno in poglobljeno poznavanje vsebine
umetniških del. Pokazali bomo dejavnike, ki so potrebni za uspešno poučevanje sodobne
umetnosti. Pričakujemo, da se bo odnos dijakov do umetnosti v končnem stanju izboljšal.
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Končno poročilo raziskave bo predstavljalo znanstven doprinos k razvoju likovne
pedagogike, umetnostne zgodovine in likovne didaktike. Podali bomo nekaj predlogov za
obravnavo vsebine umetniškega dela in kako dijakom postopoma predstaviti sodobno
umetnost, da je zanje bolje razumljiva.

6.8 Inicialno stanje

V inicialnem stanju smo za dijake sestavili vprašalnik v obliki delovnega lista, ki je bil
sestavljen iz dveh vprašanj. Zanimalo nas je, kakšno vlogo ima umetnost v njihovem
življenju in v čem vidijo korist umetnosti v njihovem življenju. Vprašanjem je sledilo pet
reprodukcij umetniških del, ob katerih smo zastavili tri vprašanja:
-

Kaj vidiš na sliki (kaj je upodobljeno)?

-

Kaj je sporočilo-vsebina likovnega dela?

-

Ali te umetnina pritegne in zakaj?

Izbrali smo reprodukcije iz različnih obdobij, ki se med sabo razlikujejo in so tipične za
določeno obdobje. Dve umetnini sta historični in realistični, ena je moderna (abstraktna)
in dve sodobni. Pri izbiri (sploh sodobnih) umetnin smo upoštevali, da so tudi
reprodukcije dovolj reprezentativne, saj lahko nastanejo težave, če umetnine vsebujejo
spremenljivke, ki se jih ne da zajeti pri reprodukciji, kot so velikost, tekstura, vonj,
temperatura ipd.:
1. Giambologna – Ugrabitev Sabink;
2. Frans Hals – Veseli pivec;
3. Paul Jenkins – Phenomena Day of Zagorsk;
4. Sašo Vrabič – Skupaj;
5. Šejla Kamerić – Bosansko dekle.
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6.8.1 Rezultati vprašalnika

Vprašalnik smo razdelili med dijake B razreda prvega letnika splošne gimnazije
(Gimnazija Celje – Center). Poučuje jih profesorica mlajše generacije, ki je po izobrazbi
likovna pedagoginja. Po pogovoru z njo smo izvedeli, da z dijaki še niso obdelali
tematike sodobne umetnosti. Z delovnim listom smo z začetnima vprašanjema odprtega
tipa od dijakov želeli dobiti informacije o tem, kakšno vlogo ima umetnost v njihovem
življenju in ali mislijo, da jim lahko umetnost v njihovem življenju koristi. V
nadaljevanju smo jim podali pet umetnostnozgodovinsko pomembnih umetniških del, pri
katerih nas je zanimalo, kaj vidijo na sliki, kako si razlagajo vsebino/sporočilnost
umetnine in če jih umetnina pritegne ali ne ter zakaj.
1. Na prvo vprašanje (Kakšno vlogo ima umetnost v tvojem življenju?) je največ
dijakov (9) odgovorilo, da umetnost dojemajo kot sprostitev, šest dijakov je
navedlo odgovor, da umetnost dojemajo kot način izražanja, trije, da jih
umetnost dopolnjuje, dvema predstavlja beg od realnosti, eden je navedel, da
ima umetnost ustvarjalno vlogo in eden, da s pomočjo umetnosti išče sebe.
2. Na drugo vprašanje (Ali misliš, da ti umetnost lahko koristi v življenju in na
kak način?) smo dobili zelo raznolike odgovore. Podobno kot pri prvem
vprašanju, največ dijakov (7) meni, da jim umetnost lahko koristi kot način
pomiritve/sproščanja, sledi odgovor (5), da jim lahko koristi kot način
izražanja, nato pa so odgovori zelo razpršeni; izpostavili bi odgovor dveh
dijakov, ki sta odgovorila, da nam umetnost v življenju lahko koristi, da
razmišljamo širše, izven meja, smo bolj kreativni, dva pa sta odgovorila, da
nam lahko umetnost spremeni pogled na svet.
3. Analiza interpretacije umetniškega dela Giambologne – Ugrabitev Sabink

-

1. vprašanje: Kaj vidiš na sliki?
Ko pogledamo rezultate, vidimo, da je največ učencev interpretiralo, da gre za kip
dveh moških in ene ženske, nekoliko manj jih je navedlo, da gre za podobe ljudi
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oz. oseb, nekateri so navedli, da gre za človeška gola telesa. Zanimiva je
interpretacija dijaka, dijakinje, ki je navedel/la, da gre za:
»Izraz homofobije. Moški in ženska lahko vzbujata strast, medtem ko moški in
moški ne moreta, kar je hotel prikazati avtor, ki je živel v takšni družbi.«
Seveda ta interpretacija ni pravilna, saj izhaja iz sodobnosti. Vendar odpira
zanimivo temo, ki nam lahko služi kot izhodiščna točka za pogovor o določeni
problematiki.
-

2. vprašanje: Kaj je sporočilo – vsebina likovnega dela?
Na drugo vprašanje je šest dijakov odgovorilo, da gre pri vsebini slike za nasilje,
nekateri so napisali posilstvo, enako število jih je navedlo, da gre za
neenakopravni položaj žensk, od tega trije, da ima ženska večjo vlogo kot moški.
Sledi odgovor (4), da gre za nezvestobo, ostali so navedli druge odgovore.

-

3. vprašanje: Ali te umetnina pritegne in zakaj?
Ko pogledamo rezultate, vidimo, da umetnina pritegne veliko večino (23) dijakov.
Največ (7) jih je kot razlog navedlo realizem podob in izdelave, trem je bila
umetnina všeč, ker je drugačna, trem je bilo všeč njeno sporočilo, ostali so navedli
druge utemeljitve ali pa se niso opredelili, zakaj jim je všeč. Umetnina ni bila všeč
trem dijakom. Kot utemeljitve so navedli, da je grozljiva, da vsebuje premalo
barve, enega pa kiparstvo kot umetniška disciplina ne pritegne.

4. Analiza interpretacije umetniškega dela Fransa Halsa – Veseli pivec

-

1. vprašanje: Kaj vidiš na sliki?
Na prvo vprašanje je večina dijakov (18) odgovorila, da na sliki vidijo moškega,
od tega sta dva navedla, da gre za portret. To nakazuje, da večina dijakov ni
usvojila najosnovnejše terminologije žanrske klasifikacije. Štirje so odgovorili, da
gre za pijanega moškega, trije, da gre za moškega s klobukom, trije, da gre za
moškega, ki maha, eden, da gre za začudenega moškega, ostali (10) so navedli, da
na sliki vidijo plemiča oz. premožnejšega člana družbe. Sklenemo lahko, da je
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večina dijakov pravilno ugotovila, da gre na sliki za moškega, nekateri niso
opazili kozarca, ki ga drži v roki.

-

2. vprašanje: Kaj je sporočilo – vsebina likovnega dela?
Pri drugem vprašanju so štirje dijaki interpretirali, da gre pri vsebini dela za
pomembno osebnost, trije so navedli, da gre za prikaz veseljačenja premožnejšega
sloja, trije pa so mnenja, da je sporočilo dela, da alkohol škoduje zdravju. Ostali
so navedli druge odgovore. Zanimiva je interpretacija dveh dijakov, ki sta
navedla, da vsebine in sporočila ni. Sklenemo lahko, da so imeli dijaki težave pri
razumevanju vsebine umetnine, saj jih je samo šest ugotovilo povezavo z
moralnimi načeli in alkoholom.

-

3. vprašanje: Ali te umetnina pritegne in zakaj?
Pri tretjem vprašanju se je večina dijakov (17) opredelila, da jih umetnina ne
pritegne. Kot razloge pa so navedli, da ni nič novega, da si ne morejo predstavljati
zgodbe, je preveč statična, ni estetska, je dolgočasna, ne poznajo človeka na sliki
in zato ne vedo, zakaj je tako upodobljen ter da imajo raje podobe iz današnjega
časa. Tisti, ki jim je bila umetnina všeč, so kot razloge navedli, da je pozitivna,
vsebuje svetle barve, je dobro izdelana. Dijaku/inji, ki je že pri vprašanju
sporočila navedel/a negativne vplive alkohola na zdravje, je bila umetnina všeč,
saj vsebuje poučno sporočilo. Iz interpretacij lahko sklenemo, da dijake umetnina
ni pritegnila, saj niso prepoznali vsebine.
5. Analiza interpretacije umetniškega dela Paula Jenkinsa – Phenomena Day of
Zagorsk

-

1. vprašanje: Kaj vidiš na sliki?
Na prvo vprašanje je večina dijakov (14) odgovorila, da gre za mešanje oz.
prelivanje barv, trije učenci so v sliki videli naravo, dva kaos, ostali pa so navedli
zelo različne odgovore, ki jih bomo našteli: ogenj v praznini, človekova čustva,
ptica v letu čez planine, razlitje srca, sreča, neenotnost.

-

2. vprašanje: Kaj je sporočilo – vsebina likovnega dela?
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Pri drugem vprašanju šest dijakov ni podalo odgovora na vprašanje, trije so
predpostavljali, da gre za čustva, dva sta navedla, da gre za zmedenost. Zanimiv
se nam je zdel odgovor, ki pravi, da si jo vsak lahko interpretira po svoje, saj ni
jasno predstavljena.

-

3. vprašanje: Ali te umetnina pritegne in zakaj?
Večino dijakov je umetnina pritegnila, saj jih je kar petindvajset (25) odgovorilo z
da. Večini je bila všeč, ker je barvita, trije so zapisali, da je misteriozna, zanimiva,
trem je bila všeč, ker si jo vsak lahko predstavlja drugače, dvema se je zdela
drugačna, enega pa je pritegnila, ker naj bi po njegovem mnenju opazovalec moral
razmišljati o pomenu. Tisti štirje dijaki, ki jih umetnina ni pritegnila, so kot
razloge navedli, da jim taka zvrst umetnosti ni všeč, eden ne ve, kaj predstavlja,
enemu pa se je zdela kombinacija barv depresivna.
6. Analiza interpretacije umetniškega dela Saša Vrabiča – Skupaj

-

1. vprašanje: Kaj vidiš na sliki?
Večina dijakov je na prvo vprašanje odgovorilo zelo podobno, in sicer da gre za
najstnika na telefonih, štirje so ob tem napisali, da sta asocialna. Trije dijaki so
zapisali, da gre za sliko sodobnega sveta, dva, da gre za človeško odtujenost. Vsi
dijaki so zaznali navezavo avtorja na mladostnike in uporabo tehnologije, saj smo
tudi pri tistih dijakih, ki niso jasno zapisali, da gre za najstnika s telefoni, iz
naslednjih vprašanj lahko ugotovili, da se navezujejo na omenjeno problematiko.

-

2. vprašanje: Kaj je sporočilo – vsebina likovnega dela?
Pri drugem vprašanju je devet dijakov odgovorilo, da gre na sliki za upodobitev
asocialnosti, sedem jih je odgovorilo, da gre za zasvojenost s tehnologijo, šest jih
je prepoznalo problematiko slabšanja odnosov med ljudmi, trije so zapisali, da gre
za problem mladine, eden, da gre za nadzor nad ljudmi. Zanimiv je odgovor
dijaka, da gre za sproščen prizor vsakdanjega življenja. To je sicer res, vendar
nam je lahko zanimivo, da tega ne dojema kot problem.

-

3. vprašanje: Ali te umetnina pritegne in zakaj?
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Večino dijakov je umetnina pritegnila (18). Svojo odločitev so utemeljili s
trditvami, da jim je všeč, ker izpostavi problem današnje družbe (predvsem se
osredotočajo na mladino, kar verjetno izhaja iz zgražanja starejših, ko podajajo
komentarje o današnji mladini) (8), prikazuje realno stanje (6), nekdo je v sliki
prepoznal samega sebe, drugega dijaka je pritegnila realnost podob, tretjega
sodobnost dela, četrtemu pa se je zdela sproščena. Tisti, ki so se opredelili, da jih
umetnina ne pritegne, večinoma niso podali utemeljitve odgovora, enemu dijaku
se je zdelo bistvo preveč odkrito, drugemu, da se to vedno bolj opazi v vsakdanu,
dvema se zdijo prizori pogostokrat videni. Zanimiva pa je utemeljitev, da
umetnina ne pritegne, ker »je resnična«.
7. Analiza interpretacije umetniškega dela Šejle Kamerić – Bosansko dekle

-

1. vprašanje: Kaj vidiš na sliki?
Večina dijakov (13) je odgovorilo, da je na sliki ženska, pet jih je napisalo, da gre
za žensko in napise. Pet dijakov je odgovorilo, da na sliki vidijo predsodke, štirje
so ugotovili, da gre za žensko južnega porekla, od tega so trije napisali, da gre za
Bošnjakinjo (»bosanko«). Eden je napisal, da vidi slabosti bošnjaških žensk.

-

2. vprašanje: Kaj je sporočilo – vsebina likovnega dela?
Na drugo vprašanje so vsi dijaki, ki so odgovorili na vprašanje, vsebino slike
povezali s podobno tematiko. Štirinajst jih je napisalo, da gre pri vsebini za
predsodke, po dva dijaka sta napisala, da gre za diskriminacijo in »nepravice
žensk«. Drugi odgovori so bili: obsojanje in nespoštovanje, sovražno sporočilo ter
moč.

-

3. vprašanje: Ali te umetnina pritegne in zakaj?
Večina (21) je odgovorila pritrdilno. Enajst dijakov je mišljenja, da umetnina
izpostavi problem oz. spodbudi razmišljanje o problemu (2), ostali so odgovore
utemeljili z mnenji, da »v meni vzbudi jezo« (1), »je drugačna« (1) in »sovražim
obsojanje in je spet realno« (1). Tisti, ki so se do umetnine opredelili negativno
(7), so svojo odločitev utemeljili z odgovori »ne vem pomena«, »ker jaz ne
obsojam«, »ne čutim je«, »je sovražna in nespoštljiva«.
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6.8.2 Interpretacija odgovorov na vprašalnik

Na prvo vprašanje je največ dijakov odgovorilo, da ima umetnost v njihovem življenju
vlogo sprostitve, enak odgovor pa se ponovi tudi pri drugem vprašanju, kjer je ponovno
največ dijakov zapisalo sprostitev. Gre za zanimiv rezultat, saj sproščanje ni namen
predmeta likovna umetnost, niti v osnovni niti v srednji šoli oz. gimnaziji. Zaključimo
lahko, da dijaki pri teh predmetih kljub temu dobijo tak občutek. Iz tega odgovora lahko
tudi sklepamo, da ti dijaki ne poznajo sodobne umetnosti, saj je ta velikokrat angažirana,
spodbuja k razmišljanju o neki umetnini, kar je daleč od sprostitve. Če pogledamo
nadaljnje odgovore dijakov, ki so kot poglavitno vlogo umetnosti navedli sprostitev, pri
večini opazimo, da umetnin niso podrobno preučili, tako so tudi težje opisali dela in
njihovo sporočilo, niso znali utemeljiti, zakaj jih neko delo pritegne oziroma jih odbija.
Pri analizi odgovorov na prvo vprašanje ob umetninah (»kaj vidiš na sliki«) ugotovimo,
da dijaki prepoznajo, kaj je upodobljeno, vendar se večinoma ne spuščajo v podrobne,
poglobljene opise. Pri nekaterih dijakih smo zaznali, da bolj podrobno, kot opišejo, kaj
vidijo na sliki, bolj poglobljeno in bolj točno prepoznajo vsebino določenega dela ter lažje
utemeljijo, zakaj jim je neko delo všeč ali pa ne.
Pri Giambolognijevemu delu je pri odgovorih o vsebini šibka večina sicer zaznala, da gre
za nasilno vsebino, vendar lahko zasledimo tudi odgovore, ki so močno v navzkrižju z
upodobljeno zgodbo; kot na primer odgovor treh dijakov, da »ima ženska višjo moč kot
moški« oziroma, da prikazuje »neenakopraven položaj ženske«. Vemo pa, da je v
obdobju renesanse prevladovala vsebina, vezana na krščanstvo in biblijo z mitologijo, ta
pa poudarja patriarhat oz. podrejenost ženske. Slednje nakazuje na nepoznavanje
historičnih obdobij umetnostne zgodovine in zgodovine, saj so dijaki umetnino dojemali
kot sodobno, v njej so videli sodobno tematiko, njihovi odgovori pa so bili posledično
ideološko naravnani, odražajo celo pretirano liberalne nazore, kar lahko vidimo v
odgovoru dijaka/inje, ki je v umetnini prepoznal/a celo »izraz homofobije«. Prav tako
nihče ni prepoznal ikonografije in da gre za mitološki motiv. Kljub napačni interpretaciji
večine dijakov, jih je umetnina pritegnila zaradi realistične izdelave, tri dijake pa zaradi
53

Jernej Pustoslemšek: Odnos dijakov do sodobne umetnosti
sporočila, kjer se še bolj odraža naša trditev o napačni interpretaciji. Ko pogledamo, kaj
naj bi umetnina sporočala, so odgovori naslednji: »mož, ki je čisto spodaj (je) odrinjen,
žena ima drugega«, »moška dvigujeta žensko in trpita« ter »pogled ljudstva takratnega
časa na istospolno usmerjenost je homofobna«. To je še posebej zanimivo, saj spet kaže
na to, kako dijaki interpretirajo historične umetnine z vidika sodobnosti in ne
premišljujejo o kontekstu, v katerem je umetnina nastala. Iz interpretacije lahko
sklenemo, da dijake pritegnejo dela, za katera je značilno realistično upodabljanje forme.
Vsebinsko je šest dijakov pravilno ugotovilo, da je upodobljeno nasilje in dva, da gre za
strah, saj gre za zgodovinski motiv ugrabitve Sabink. Rimljani so zaradi pomanjkanja
žensk v mestu, in s tem nezmožnosti nadaljnje eksistence mesta, nasilno ugrabili
prebivalke (večinoma device) drugega mesta in jih odpeljali, poročili ter oplodili. Kljub
temu je veliko dijakov v umetnini prepoznala drugačno sporočilo, ki se bolj nanaša na
čas, v katerem živijo in teme, ki so aktualne danes, kot je enakopravnost in emancipacija
žensk, položaj homoseksualcev in nezvestoba. Na podlagi ugotovitev lahko sklepamo, da
bi dijake sodobna umetnost bolj pritegnila, saj se s temi temami ukvarjajo sodobni
umetniki.
Pri Fransu Halsu je veliko dijakov zapisalo, da gre za upodobitev plemiča oziroma
premožnejšega člana družbe, veliko jih je tudi navedlo, da gre za vesel dogodek višjega
družbenega sloja (»veselje plemiške družbe«), kar je zanimivo, saj se ponovno pokaže
slabo poznavanje historične umetnosti in zgodovine. V tistem času so namreč plemiče
upodabljali popolnoma drugače kot osebo na reprodukciji. Nekateri so opazili tudi, da gre
za povezavo z alkoholom. Ob tem sta samo dva navedla, da gre za portret. To kaže na
zelo slabo poznavanje osnovne umetnostnozgodovinske terminologije, čeprav bi po
učnem načrtu te standarde že morali usvojiti. Pri tej umetnini je zanimivo tudi, da se je
večina dijakov do nje opredelila negativno, kljub temu da je motiv upodobljen zelo
realistično oz. naturalistično: s hitrimi, virtuoznimi potezami. Utemeljitve pa so se
nagibale k temu, da »imajo raje podobe iz današnjega časa«, da ni upodobljeno »nič
novega« ter da je »preveč statična«, »neestetska« in »dolgočasna«. To so spet zanimivi
odgovori, ki kažejo na nepoznavanje kompozicijskih načel, saj umetnina sploh ni statična,
je celo zelo razgibana. Iz tega lahko sklepamo, da nekateri dijaki ne znajo argumentirati
svojih odločitev.
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Pri Paulu Jenkinsu smo dobili zelo različne odgovore. Težko bi določili večinsko
usmeritev k določeni vsebini, še največ dijakov je navedlo, da gre pri vsebini za čustva.
Raznolikost odgovorov popolnoma ustreza umetnini iz obdobja abstraktnega realizma; v
kolikor ne poznamo ozadja oz. konteksta nekega dela ali obdobja, težko ugotovimo, kaj je
na umetnini prikazano. Kljub nepoznavanju vsebine, se je velika večina dijakov do
umetnine pozitivno opredelilo, kar so največkrat utemeljili z odgovorom, da je barvita. Iz
tega lahko sklenemo, da dijaki pozitivno sprejemajo dela, ki so abstraktna in v katerih
prevladuje likovna vsebina. Sklepamo lahko, da to izhaja iz predhodno pridobljene
izobrazbe, saj učni načrt za likovno umetnost v osnovni šoli poudarja formo in likovnost,
poznavanje vsebin umetnin sploh ni omenjeno. Hkrati je to umetnina, ki je pritegnila
največ dijakov.
Pri Vrabičevih »Najstnikih« so vsi dijaki, ki so odgovorili na vprašanje pravilno,
izpostavili probleme, ki se navezujejo na vsebino slike. Večina se je do umetnine
opredelila pozitivno, vendar z manjšim deležem, kot smo lahko opazili pri Jenkinsu. Pri
utemeljitvi odgovorov je zanimivo, da je večini dijakov umetnina zanimiva, ker izpostavi
problem oz. pokaže realno stanje. Dijaki so prepoznali družbeno-kritično vsebino dela in
ga tako tudi obravnavali, kar nakazuje, da dijake zanimajo umetnine z angažirano,
kritično tematiko in tako tudi lažje dojamejo njihovo sporočilo.
Podobno utemeljitev najdemo pri delu Šejle Kamerić – Bosansko dekle, kjer je večina
dijakov podala utemeljitev, da delo izpostavi problem oz. spodbudi razmišljanje o
problemu, nekaj dijakov je pri utemeljitvi vključilo še čustveni moment; zapisali so, da v
njih vzbudi jezo oz. sovraštvo. Pri vsebini je večina ugotovila, da gre na sliki za
predsodke, diskriminacijo, kljub temu da niso poznali konteksta umetnine.

6.9 Prvi korak

Po analizi vprašalnika iz začetnega stanja smo opazili, da bi dijakom glede njihovih
odgovorov zastavili še dodatna podvprašanja, česar pa pisni vprašalnik ne omogoča. Zato
smo se odločili, da v prvem koraku z dijaki izvedemo še strukturirani intervju, pri
katerem jim bomo lahko, v primeru, da potrebujemo dodatno utemeljitev, zastavili
nadaljnja podvprašanja. Pri prvem koraku smo z dijaki izvedli strukturirani intervju, pri
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katerem smo jim zastavili splošna vprašanja o vlogi umetnosti v njihovem življenju, kako
se je umetnost skozi zgodovino spreminjala, o vlogi umetnika in institucij pri vrednotenju
umetnin. Nato smo izvedli kratko predavanje o sodobni umetnosti in o tem, kako se
razlikuje od predhodnic, kakšne teme umetniki obravnavajo danes in kakšne so v
zgodovini ter predstavili ključne premike v zgodovini umetnosti, pomembne za
razumevanje sodobnosti.

6.9.1 Analiza intervjuja

V prvem sklopu smo dijake spraševali na splošno – kaj njim prestavlja umetnost in
kakšna je vloga umetnosti za njihovo življenje.
Dijaki so na vprašanje, kaj jim prestavlja umetnost, odgovorili, da je za njih umetnost
»nek način izražanja, da lahko poveš in pokažeš, kdo si«. Sledilo je podvprašanje, če se
tudi sami ukvarjajo z umetnostjo, dve dijakinji sta odgovorili, da se. Ena ustvarja za
sprostitev, druga pa je povezana z umetnostjo preko strica, ki je tudi umetnik.
Več različnih odgovorov smo dobili na vprašanje, kaj mislijo, da je vloga umetnosti v
naši družbi. Odgovorili so, da jim »predstavlja pobeg pred realnim svetom«, druga
dijakinja je odgovorila, da je »način življenja, saj ko te umetnost na vsakem koraku
spremlja, drugače gledaš na stvari« tretja pa, da je »neko iskanje bistva, pač, v samem
sebi«.
Na vprašanje zakaj imamo ljudje potrebo, da produciramo umetnost, smo dobili dva
odgovora, ki nakazujeta na modernističen nazor dojemanja umetnosti: »nekateri se ne
znajo drugače izražati« in »izražaš svoja najgloblja čustva«. Na bolj sodobno, družbeno
angažirano interpretacijo pa nakazuje odgovor: »da se izraziš, pač opozoriš na napake
drugih ali pa svoje«.
Opazimo lahko, da dijaki umetnost dojemajo kot način izražanja, predstavlja velik del
njihovega življenja, pomaga jim pri sprostitvi in sooblikuje njihova stališča, ponuja
drugačen pogled na določeno problematiko, pomaga zaznati probleme, pomembna pa je
tudi pri sooblikovanju njihove osebnosti.
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Pri drugem sklopu vprašanj smo se z dijaki pogovarjali o institucijah, ki prikazujejo
umetnost in kako se je spreminjala politika gledalstva. Sledila pa so vprašanja, ki se nam
zdijo pomembna s stališča dojemanja umetnosti posameznih umetnostno-zgodovinskih
obdobij, saj so za celostno dojemanje umetnin pomembna tudi kontekst in zgodovinsko
ozadje.
Dijake smo vprašali, kje se srečujejo z umetnostjo. Odgovorili so, da se z njo srečujejo
vsepovsod, bolj natančno so opredelili, da v muzejih in galerijah. Naprej nas je zanimalo,
komu mislijo, da je umetnost namenjena, kdo je lahko umetnik ter kdo je lahko bil
umetnik v zgodovini. Odgovorili so, da je umetnost namenjena vsem oziroma tistemu, ki
jo razume, v zgodovini pa je bila za bogate, izobražene in cerkev. Menijo, da je umetnik
danes lahko vsak, v preteklosti pa je lahko bil umetnik »tisti, ki je imel denar, tisti, ki je
nekaj pokazal, všeč je moral biti ljudem«.
Sledilo je vprašanje, kdo definira, kaj je umetnost. Dobili smo tri različne odgovore, in
sicer »kritiki«, »ne more vsak reči« in »v preteklosti so bili tisti, ki so bili na oblasti, ker
so oni odločali, kdo dela s sistemom in kaj ne deluje, mislim, ni skregan s sistemom, kaj
je umetnost, kaj pa ni«.
V nadaljevanju smo jim pokazali reprodukcijo M. Duchampa »Fontana«. Na vprašanje
zakaj mislijo, da je lahko Duchampova »Fontana« umetniško delo, so odgovorili, da zato,
»ker je nekaj novega, kar se noben ni spomnil, zato lahko rečeš, da je umetnost«.
Naprej smo jih vprašali, kakšna je bila vloga umetnosti v zgodovini in kakšna je danes.
Dijaki so odgovorili naslednje: »v zgodovini je bilo beleženje dogodkov«, »meni se zdi,
da so prej kazali, kaj je prav, kaj je treba delat, da ne bi šli narobe, da ne bi šli proti tem,
kar zahteva oblast«.
Za ponazoritev pomembnega premika v umetnostni zgodovini, ki ga predstavlja iznajdba
perspektive, smo dijakom pokazali dve reprodukciji iz različnih obdobij, avtorjev Giotta
in Rafaela. Zanimala nas je primerjava dijakov.
Za Rafaelovo »Atensko šolo« so navedli, da je »veliko bolj načičkana, bogata«, je
»narejena tako, kot v bistvu je, Giottov detajl iz Poslednje sodbe pa je »tak, kot je v
njegovem (pogledu)«. Razliko so prepoznali tudi v okolju in prostoru. Sledilo je
podvprašanje, kaj je naredilo ta premik, da je ena bolj realna, za kar so dijaki odgovorili,
da »so bili bolj pozorni« in »ker je v prostoru«.
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V nadaljevanju smo pokazali fotografijo, ki je nastala pri udejanjanju sodobnega
umetniškega projekta umetnice Marjetice Potrč v revnejši četrti Amsterdama. Ob
fotografiji smo dijake, brez da bi jim podali obrazložitev omenjenega dela, vprašali, za
kaj gre na fotografiji. Dijaki so odgovorili, da sadijo drevesa in niso razmišljali o vsebini
umetniškega dela, kar lahko podpremo s podvprašanjem, če mislijo, da gre za umetniško
delo. Odgovorili so, da ne. Zato smo jim predstavili koncept, ki ga spremlja, in jim
ponovno postavili isto vprašanje. Strinjali so se, da v kolikor poznamo njegov kontekst,
lahko ta projekt obravnavamo kot umetniško delo, kar so utemeljili s trditvama, da »je z
nekim namenom«, »gre za nekaj dobrega«. Tukaj lahko ugotovimo, da dijaki projekta
Marjetice Potrč sprva niso prepoznali in definirali kot umetniško delo. Ko pa so spoznali
njegov kontekst, so mu bili bolj naklonjeni in so do njega razvili pozitiven odnos.
Prav tako jih je pritegnila reprodukcija Banksyjevega grafita »PARKing«, vendar so v
tem primeru hitreje prepoznali vsebino umetnine, ki poleg estetskega dražljaja ponuja tudi
vzgojno sporočilo, ki cilja na ekološko tematiko in spodbuja h gradnji parkov namesto
parkirišč, kar lahko povežemo tudi s cilji drugih predmetov oziroma obveznimi izbirnimi
vsebinami, kot to ugotavlja M. Kemperl (2013a).
Dijakom smo želeli predstaviti vzgibe, ki so bili pomembni za razvoj umetnosti v
preteklosti in so na koncu privedli do pojava sodobne umetnosti. V kratkem predavanju
smo razložili, kako pomembna je bila za zgodovino umetnosti perspektiva in
približevanje upodobljene podobe k realni, naprej k upodobitvi gibanja in do sodobne
umetnosti. Naprej smo jim pojasnili, da se je umetnost, po vedno večjem približevanju
upodobljenih podob k realnosti, vrhunec tega pa po Dantu predstavlja fotografija,
preoblikovala in se začela ukvarjati z upodobitvijo gibanja, vrhunec tega pa predstavlja
film. S tem je umetnost ponovno morala poiskati nov smisel, zato so si umetniki v tem
času (začetek dvajsetega stoletja) sami pisali manifeste, saj so za osmišljenje svojega
delovanja potrebovali nove ideologije. To je obdobje tako imenovanih »izmov«. Dijakom
smo utemeljili, da umetnost definirajo institucije, ki imajo moč poveličevanja oz.
zavračanja umetniških del, kjer smo izpostavili delo M. Duchampa. Duchamp je s
»Fontano« zastavil filozofsko vprašanje o umetnosti in se začel spraševati o njenem
bistvu ter definiciji. Njegovo delo predstavlja izhodiščno točko v zgodovini umetnosti, saj
odpira področje, ki spremlja umetnost do danes – ob umetninah moramo za celostno
dojemanje poznati njen kontekst.
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Zavedamo se, da to niso edini ključni momenti v zgodovini umetnosti, ki so privedli do
sprememb in do značaja sodobne umetnosti, vendar smo v času, ki nam je bil na voljo,
morali izpostaviti nekaj ključnih dogodkov, ki se nam zdijo pomembni za lažje dojemanje
sodobnosti.

6.10 Drugi korak

Po analizi vprašalnika iz začetnega stanja in po prvem koraku smo opazili, da imajo dijaki
težave s prepoznavanjem vsebine in sporočila umetniškega dela. To smo opazili pri delih
iz vseh izpostavljenih obdobij umetnostne zgodovine (historične, moderne, sodobne), še
najmanj izrazito se je odražalo pri sodobni umetnosti, verjetno zato, ker obravnava
tematiko, ki jim je poznana, saj izhaja iz časa, v katerem živijo tudi oni (dijaki). Po analizi
vseh sklopov smo ugotovili, da težave z nepoznavanjem vsebine izhajajo iz nepoznavanja
konteksta in nezmožnostjo poglobljenega opazovanja umetnin. V drugem koraku smo se
zato namenili z dijaki obiskati galerijo in jih soočiti z avtentično umetnino, ob tem pa ob
umetnini

voditi

pogovor,

ki

bo

vseboval

vprašanja,

formirana

s

pomočjo

poststrukturalističnega pristopa vrednotenja umetnin »Ways In«, ki so ga zasnovali
strokovnjaki galerije Tate, s poudarkom na kontekstualni analizi.
Ogledali smo si razstavo sodobne umetnice Sanele Jahić z naslovom »Sledi dela« v
Likovnem salonu v Celju. Umetnica se ukvarja z vprašanji proizvodnega dela in kako se
ta spreminja s tehnološkim napredkom. Izpostavlja probleme, ki se nanašajo na
kapitalistično ureditev proizvodnje in z vlogo delavca v takem sistemu. Z dijaki smo se
osredotočili na delo »Mehanizem za ustvarjanje napetosti« (2013), kjer je umetnica
skupaj vpela dve knjigi, ki podajata kritično analizo politične ekonomije, Marxov
»Kapital« in Hedgesovo »Smrt liberalnega razreda« (Death of the liberal Class). Ob delu
smo jim zastavili nekaj vprašanj, ki se navezujejo na poglobljeno analizo in razumevanje.
Najprej smo jih pozvali, naj si podrobno ogledajo umetnino. Nato smo jih povprašali o
njihovih prvih reakcijah na umetnino. Najprej so pomislili na povezavo s fiziko, in sicer
zaradi merilnih inštrumentov, ki merijo silo, dva dijaka sta celo poskusila vleči knjigi
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narazen, drugi so razmišljali, da verjetno obstaja nekakšna povezava med naslovom knjig
in vsebino dela. Naprej smo jih vprašali, če mislijo, da njihov sloj, spol in starost vplivajo
na to, kako dojemamo umetnino. Nekateri so razmišljali, da je namenjena kapitalistom,
ljudem z denarjem, drugi, da je namenjena vsem, ki obiščejo galerijo, tretji pa, da je
namenjena »srednjemu sloju«. Ugotovili so, da je vse povezano, kapital in delo oz.
delavci. Pozvali smo jih, da podrobno pogledajo naslova obeh knjig, nato pa smo
analizirali, koga avtor predstavlja pod imenom »liberalni razred«. Omenjali so delavce in
učenjake ter intelektualce. Pojasnili smo jim, da avtor pod tem imenom opisuje
intelektualce, akademike, medije, umetnike, ki naj bi predstavljali kritične, razmišljujoče
posameznike, ki vrednotijo razmerje med kapitalom in na kakšen način je ta pridobljen ter
kakšen je položaj delavcev. Pod vplivom kapitala izgublja svojo kritičnost in sposobnost
omejevanja kršenja pravic, saj so v sodobnem svetu t. i. liberalci odvisni od naklonjenosti
imetnikov kapitala, kat pomeni, da če ne delujejo v skladu z njihovimi prepričanji, ne
dobijo sredstev. Tako se zaradi onemogočanja eksistence kritičnih intelektualcev s strani
kapitala, izgublja moč upora proti izkoriščanju za namen povečevanja dobička. Za Marxa
so dijaki rekli, da je bil začetnik socializma oziroma, da je socializem temeljil na Marxovi
filozofiji. Naprej so razmišljali, da so bili v socializmu vsi enaki, da nič ni bilo tvoje, ob
tem smo jih prosili za utemeljitev, kar so pojasnili s tem, da je bila država lastnica
kapitala. Ob tem smo jih vprašali, v kakšni ureditvi živimo danes in kako se ta razlikuje
od socializma. Odgovorili so, da naj bi danes živeli v demokraciji, kjer naj bi vsak imel
možnost odločanja, v nadaljnji razpravi pa so ugotovili, da temu ni tako, saj ima tisti, ki
ima več denarja, še vedno večjo moč in oblast.
V razpravi o sporočilu dela so podali veliko razmišljanj: da je sporočilo dela »denar je
sveta vladar«, da denar oz. kapitalisti onemogočajo obstoj liberalnega razreda in
delavcev. Nekateri so trdili, da je kapital tisti, ki požira liberalni razred, drugi pa, da sta
neločljivo povezana in da bosta vedno obstajala dva pola. Strinjali so se, da ima danes
kapital večjo moč in obvladuje položaj. Delavci so se v preteklosti bolj borili za svoje
pravice, za osemurni delovnik, osem ur zabave in kulture ter osem ur počitka, danes pa
temu ni tako; delavci delajo nadure, če hočejo dobiti plačilo in obdržati delo. Dijaki
pričakujejo, da bodo morali, ko bodo vstopili na trg dela, delati več in se podrejati volji
nadrejenih, eden je šaljivo pripomnil, da bo verjetno delal v »McDonaldsu«. Nato smo
jim zastavili vprašanje, če verjamejo, da jim bo tehnološki napredek olajšal življenje in
jim predstavljal »odrešenje«. Odgovorili so, da verjamejo v olajšanje življenja in v
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prinašanje prednosti s strani tehnologije, s pametnimi telefoni nam je omogočen takojšen
dostop do spleta in s tem informacij, v nadaljnji debati pa so nekateri o njej kritično
razmišljali – da smo pri tem vezani na vzdržljivost baterije, tehnologija in razvoj pa lahko
predstavljata tudi breme, izpostavili so problem pomanjkanja osebne komunikacije in da
morajo biti vedno dosegljivi. Ob tem so nekateri ugovarjali, da še vedno lahko izklopimo
telefone, kar so jim drugi negirali; če ga namreč izklopiš, lahko nosiš določene posledice.
Na koncu smo jih vprašali, kako se je njihovo stališče, skozi debato, ki smo jo vodili,
spreminjalo od prvega stika naprej. Eni so odgovorili, da imajo isto mnenje od začetka,
drugi pa, da ob prvem stiku niso imeli podlage za oblikovanje stališč, saj niso o njem
vedeli ničesar, oblikovali so jih sproti ob razvijanju debate.

6.11 Končno stanje

V končnem stanju smo istim dijakom ponovno izročili začetni vprašalnik z namenom, da
zaznamo razlike pri razumevanju konteksta in sporočilnosti umetnin, po tem ko so
spoznali nekaj ključnih zgodovinskih momentov, ki so privedli do sodobne umetnosti in
po poststrukturalističnem pristopu spoznavanja umetnin, ki smo ga izvedli ob soočenju
dijakov z avtentično umetnino.
1. Tokrat je na prvo vprašanje (Kakšno vlogo ima umetnost v tvojem življenju?)
največ dijakov (8) odgovorilo, da umetnost vpliva na njihov pogled na svet v
kombinaciji z drugimi odgovori, ki so izražanje čustev, problemov, mnenja; štirje
menijo, da spodbuja razmišljanje, štirim predstavlja umik, za tri dijake pomeni
sprostitev, en dijak je navedel, da ga izpopolnjuje in da nima velike vloge, enemu
dijaku/inji pa umetnost predstavlja make-up.
Ko odgovore z vprašalnika v končnem stanju primerjamo s tistimi iz začetnega,
lahko zaznamo spremembe pri dojemanju vloge umetnosti za njihovo življenje.
Pri prvem vprašalniku je največ dijakom umetnost predstavljala sprostitev, kar v
učnem načrtu (OŠ in GIM) ni zajeto kot eden od ciljev, kar tudi nakazuje na
nepravilno obravnavanje umetnosti v preteklem izobraževanju. V drugem sklopu
smo opazili, da so odgovori bolj usmerjeni h kritični obravnavi umetnosti in
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umetniških del, saj je največ dijakov odgovorilo, da umetnost vpliva na pogled na
svet, sledil pa je odgovor, da spodbuja razmišljanje, kar nakazuje, da so v
končnem stanju dijaki ob umetninah bolj pripravljeni o njih razmišljati in jih
poglobljeno spoznati, kot so bili v začetnem stanju. Prav tako je manj dijakov
odgovorilo, da jim umetnost predstavlja sprostitev.
2. Pri drugem vprašanju (Ali misliš, da ti umetnost lahko koristi v življenju in na kak
način?) je največ dijakov (9) odgovorilo, da jim lahko koristi, saj oblikuje njihovo
mnenje oz. pogled na svet, trije so odgovorili, da jim koristi kot sredstvo za
izražanje, po dva, da opozarja na probleme in po dva kot razvedrilo, po eden pa so
navedli druge odgovore: iskanje sebe, spoznavanje ljudi in kulture, spodbuja
razmišljanje, mi ne pomeni veliko. Izpostavili bi odgovor dijaka/inje, ki je
zapisal/a: »Če umetnost obravnavaš na pravilen način, lahko pripomore k
formuliranju lastnih razmišljanj.«
Tudi tukaj primerjava z začetnim stanjem pokaže nekatere razlike. Ponovno se
pokaže odstopanje od prvotnega dojemanja koristi umetnosti, ki je v začetnem
stanju večini prestavljala sprostitev. Tukaj lahko opazimo večjo naklonjenost
dijakov za poglobljeno opazovanje umetnin in pripravljenost na razmišljanje ob
umetninah, odprti so do ideje, da se njihova stališča preoblikujejo. Zaznali so tudi,
da obstajajo razlike v obravnavanju umetnin in kako lahko to vpliva na lastno
dojemanje le-teh.
3. Analiza interpretacije umetniškega dela Giambologne – Ugrabitev Sabink

-

1. vprašanje: Kaj vidiš na sliki?
Največji delež (8) predstavlja odgovor kip moških in ženske, sledi odgovor dva
moška in ženska (7), štirje so odgovorili z ljudje, dva sta mnenja, da so na sliki
gola telesa, dva dijaka vidita prevaro in eden ljubezen.

-

2. vprašanje: Kaj je sporočilo – vsebina likovnega dela?
Trije so odgovorili, da gre pri vsebini za povzdigovanje žensk, prav tako trije, da
gre za sledenje višjemu sloju, dva vidita različne poglede na svet, dva strah. Ostali
odgovori so bili razpršeni med posamezne dijake: ljubosumje, vsi vplivamo drug
na drugega, družbene razlike, posilstvo, ljubezen, močnejši zmaga, spolnost kot
tabu.
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-

3. vprašanje: Ali te umetnina pritegne in zakaj?
Večina dijakov (19) je odgovorila, da jih umetnina pritegne. Kot razlog so
navedli, da je lepo upodobljena (10), da jo lahko razlagaš na več načinov (2), je
zanimiva (2), ostali so navedli, da prikazuje razmere v družbi, dobro postavitev,
gola telesa, pomen.
Tisti, ki so se do nje opredelili negativno (5), so kot utemeljitve navedli, da ni
zanimiva in da ni barv.
Ko primerjamo rezultate iz začetnega stanja, lahko vidimo, da smo prišli do precej
podobnih rezultatov. Dijaki niso pokazali boljšega poznavanja zgodovinskih
dogodkov in poteka umetnostne zgodovine kot pri začetnem stanju, kar niti ni
namen naše raziskave, tako je tudi tukaj prišlo do podobnih napačnih interpretacij
kot na primer, da gre pri vsebini dela za povzdigovanje žensk, kar je seveda za čas
renesanse popolnoma napačna trditev. Opazili pa smo bolj pozorno opazovanje
umetnin, kar se kaže v bolj podrobnih opisih umetnine in njene vsebine.
4. Analiza interpretacije umetniškega dela Frans Hals – Veseli pivec

-

1. vprašanje: Kaj vidiš na sliki?
Na prvo vprašanje je največ dijakov (6) odgovorilo, da vidijo moža, pet jih vidi
potret moškega, trije človeka, ki maha, trije moža višjega sloja, po dva vidita
mušketirja in plemiča, ostali odgovori pa so bili: kapitalist, popotnik, in pijan
moški iz baroka.

-

2. vprašanje: Kaj je sporočilo – vsebina likovnega dela?
Pet dijakov je zapisalo, da gre za moža, ki je vinjen (pijan), po trije, da gre za
veselje in preteklost, dva menita, da gre za prikaz razkošja, po eden pa so
odgovorili, da izpostavlja sloj prebivalstva, pijača škoduje, kako je višji sloj
pokvarjen in nima sporočila, je le portret.

-

3. vprašanje: Ali te umetnina pritegne in zakaj?
Največ dijakov (14) se je do umetnine opredelilo negativno, kar so utemeljili z
naslednjimi odgovori: zato, ker je portret (4), ker ni zanimiva (3), nima globokega
pomena (2), ni jim bil všeč način slikanja (2), ni jasnega sporočila in da ne pozna
moškega na sliki. Devet dijakov je umetnina pritegnila; kot razloge so navedli
način slikanja (6) in da lahko razberemo značilnosti družbe v tistem času.
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V končnem stanju se je manj dijakov negativno opredelilo do umetnine. Prav tako
je manjši delež dijakov zapisal, da gre za moškega višjega sloja, opazimo pa
veliko večjo uporabo termina portret, kar nakazuje, da več dijakov pozna osnovno
umetnostno terminologijo, kot smo na začetku domnevali, le da je niso navajeni
uporabljati. V končnem stanju raziskave so jo večkrat uporabili, kar nakazuje na
podrobnejše opazovanje umetnine in večjo motivacijo za razmišljanje v
umetnostnem jeziku. Ob tem moramo izpostaviti, da »Veseli pivec« Fransa Halsa
verjetno ni portret, je bolj žanrska upodobitev, saj prikazuje moškega v nekem
avtentičnem okolju pri določenem opravilu. Vendar je potrebno za žanrsko
klasifikacijo te umetnine bolj poglobljeno poznavanje umetnostne zgodovine, tako
lahko dijakom oprostimo napačno klasifikacijo.
5. Analiza interpretacije umetniškega dela Paul Jenkins – Phenomena Day of
Zagorsk
-

1. vprašanje: Kaj vidiš na sliki?
Največ dijakov (14) je zapisalo, da vidijo oblike in barve, štirje so videli ptico,
trije mešanico občutkov, dva mešanje barv (eden od njiju je poudaril abstraktno
mešanje barv), dva sta videla čustva, eden harmonijo barv in eden srečo.

-

2. vprašanje: Kaj je sporočilo – vsebina likovnega dela?
Šest dijakov je odgovorilo, da gre pri vsebini za barve, ostali odgovori pa so bili
bolj usmerjeni na individualno videnje, delo pa je spodbudilo njihovo domišljijo.
Zapisali so, da gre pri umetnini za čustva (3), vsak si lahko sam predstavlja (2),
svoboda (2), optimizem, razgibanost, vse se lahko meša, zmedenost misli, odsev v
vodi. Dva sta odgovorila, da ne vesta, za kakšno vsebino gre.

-

3. vprašanje: Ali te umetnina pritegne in zakaj?
Veliko večino (23) dijakov je umetnina pritegnila. Kot utemeljitev je pet dijakov
navedlo prelivanje barv, trije, da si vsak predstavlja, kar si želi, dvema je zbudila
čustva, dva sta razmišljala, kaj je umetnik mislil, eden je ob njej razmišljal, ostali
odgovori so bili: je skrivnostna, razigrana, je drugačna – ni jasnega sporočila.
Tisti, ki jih ni pritegnila, so zapisali, da ne znajo razbrati sporočila in da jim niso
všeč upodobljene barve.
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Ob primerjavi z začetnim stanjem opazimo razlike predvsem pri interpretaciji
vsebine, saj so si jo dijaki veliko bolj raznoliko predstavljali; pri interpretaciji so
pokazali večjo motiviranost za uporabo domišljije in so si poskušali predstavljati
vsebino, kar lahko opazimo tudi pri utemeljitvah, zakaj jih je umetnina pritegnila.
Poskušali so se poistovetiti s tem, kaj je umetnik mislil. Ob njej so razmišljali tudi
tisti, katerih ni pritegnila, saj so napisali, da ne znajo razbrati sporočila, kar pa
nakazuje na razmišljanje pred opredelitvijo do umetnine.
6. Analiza interpretacije umetniškega dela Saša Vrabiča – Skupaj
-

1. vprašanje: Kaj vidiš na sliki?
Po sedem dijakov je na sliki videlo dve osebi na telefonih oz. dva mladostnika.
Dva sta videla žensko in moškega, dva sodobne ljudi, ostali pa nesocialnost,
obsedenost, odsotne ljudi, problem sodobnega sveta in to, da se ne znamo
pogovarjati.

-

2. vprašanje: Kaj je sporočilo – vsebina umetniškega dela?
Največ dijakov (11) je sporočilo interpretiralo z mislijo, da tehnologija uničuje
komunikacijo, šest jih je izpostavilo zasvojenost s tehnologijo, trije nesocialnost,
dva odsotnost, dva sta zapisala, da je to podoba današnje družbe in eden, da gre za
brezosebnost.

-

3. vprašanje: Ali te umetnina pritegne in zakaj?
Osemnajst dijakov je umetnina pritegnila, od tega jih je osem utemeljilo, da jih
pritegne, saj prikazuje problem, pet jih je pritegnilo, ker prikazuje realnost, dvema
je bilo všeč sporočilo, enemu se je zdela zanimiva, eden pa se je v njej »našel«.
Sedem dijakov se je do nje negativno opredelilo, eden je zapisal, da ga ne
pritegne, ker ve, kakšno je stanje, drugi pa, da ne mara opominjanja na problem,
tretji, da gre za vsakdanji prizor, četrti pa meni, da vsebuje preveč jasno sporočilo.
Zanimivo je, da je ta isti dijak pri negativni opredelitvi do umetnine Fransa Halsa
utemeljil, da ni jasnega sporočila.
Pri Vrabičevi umetnini smo v končnem stanju dobili zelo podobne rezultate kot
pri začetnem. Enako število dijakov se je do umetnine opredelilo pozitivno,
vsebino so prepoznavali podobno kot pri začetnem stanju. Sposobni so bili
prepoznati vsebinsko problematiko umetnine, z njo so se lahko že v začetnem
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stanju poistovetili in razumeli njeno vsebino ter sporočilo, saj jim je blizu zaradi
obravnavane tematike, ki nagovarja mlade in sodobno družbo.
7. Analiza interpretacije umetniškega dela Šejle Kamerić – Bosansko dekle
-

1. vprašanje: Kaj vidiš na sliki?
Največ dijakov (11) je ob umetnini zapisalo, da gre za žensko, pet jih meni, da gre
za žensko in napise, prav tako pet jih je na umetnini videlo stereotipe oziroma
predsodke, eden pa plakat, preko katerega so napisani grafiti.

-

2. vprašanje: Kaj je sporočilo – vsebina umetniškega dela?
Osem dijakov je zapisalo, da gre za predsodke, pet jih je mnenja, da delo poziva k
temu, da ne sodimo drugih, ostali so podali različne odgovore, ki se navezujejo na
problemsko naravnano vsebino: razlike med ljudmi, obsojanje brez poznavanja,
stanje v sedanjosti, rasistične obsodbe, položaj in neenakopravnost Bošnjakov v
družbi, diskriminacija, depresija, opozorilo.

-

3. vprašanje: Ali te umetnina pritegne in zakaj?
Sedemnajst dijakov je umetnina pritegnila; kot razloge so navedli, da gre za
aktualno problematiko (4), opozarja družbo (3), vsebuje dobro sporočilo (2), je
realno, izvirno; zelo čustveno angažirana interpretacija pa je bila, da »vzbudi jezo
in razočaranje nad ljudmi«. Devet dijakov se je do umetnine opredelilo negativno,
večinoma niso navedli utemeljitev, dvema se ni zdela nič posebnega, enemu
nezanimiva, eden pa ni razumel popolnega pomena.
Od začetnega stanja pri interpretaciji zaznamo določene razlike pri opredelitvi do
umetnine, saj se je nekoliko manjše število dijakov do nje opredelilo pozitivno,
vendar jih veliko ni zapisalo, zakaj so se tako odločili, tako je težko govoriti o
vzrokih za to odstopanje. Na splošno pa smo zaznali, da se dijaki bolj trudijo
razumeti umetnino.
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7

Sklep

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo dijaki do umetnosti, s poudarkom
na sodobni umetnosti. Želeli smo raziskati, kako dijaki interpretirajo umetnine in kako se
njihovo dojemanje in odnos spremenita po spoznavanju sodobne umetnosti in srečanju z
avtentično umetnino. Z raziskavo smo pri dijakih želeli izboljšati razumevanje sodobne
umetnosti in jih spodbuditi k poglobljenemu opazovanju in razmišljanju o umetninah. V
začetnem stanju smo z vprašalnikom preverjali odnos dijakov do umetnosti in kako
interpretirajo pet izbranih umetniških del. V začetnem stadiju je manjše število dijakov
imelo izoblikovan odnos do umetnosti kot o dejavnosti, ki pri gledalcu spodbuja
razmišljanje, mu sooblikuje pogled na svet in pomaga pri oblikovanju stališč. Nekateri
dijaki so že v začetnem stanju umetnost dojemali kot sredstvo za izražanje, samo trije pa
so umetnost opredelili kot disciplino, ki pri njih spodbuja razmišljanje. Večina jih je
umetnost dojemala kot način sprostitve, niso je dojemali kot disciplino, pri kateri je
potrebna resna in poglobljena obravnava njenih produktov in procesov, ki nam na koncu
lahko pomagajo pri oblikovanju stališč in pripomorejo k osebnostnemu razvoju. Dijaki so
imeli težave pri prepoznavanju motivov umetniških del in njihove vsebine, zaznali smo
napačne interpretacije predvsem historičnih umetnin, kar izhaja iz nepoznavanja
umetnostne zgodovine in njenih osnovnih pojmov, kot so neposredno spoznavni motivi,
obdobja, slogi ter posledične nezmožnosti razumevanja konteksta in časa, v katerih je
umetnik ustvarjal. Tako so jih interpretirali na podlagi osebnih izkušenj in so izhajali iz
svojega življenja. Manj težav so imeli z interpretacijo sodobnih umetnin, saj je bila
obravnavana tematika bližje njihovemu življenju, pokazali so zelo dobro razumevanje
problematike, ki jo določeno sodobno delo obravnava. Dijaki so se tudi do dela
Giambologne – »Ugrabitev Sabink«, katerega vsebino so napačno interpretirali oziroma
je niso poznali, opredelili pozitivno in iz njihovih interpretacij bi lahko sklepali, da jih je
pritegnila realistična in natančna izdelava, kar pomeni, da bi tudi pri Halsovem »Veselem
pivcu« morali dobiti podobne rezultate, vendar smo pri Halsu dobili ravno nasprotno –
večino dijakov umetnina, kljub zelo estetki in dokaj realistični izdelavi, ni pritegnila. Iz
tega lahko sklepamo, da jim je Giambolognova »Ugrabitev Sabink« bližje, ker so na njej
upodobljena gola telesa. To pa je ponovno tematika, ki jih, gledano na psihološki razvoj,
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vsekakor bolj zanima in jim je bližje, saj sovpada s fazo raziskovanja in oblikovanja
spolne identitete najstnikov. Sklenemo lahko, da dijake bolj pritegnejo umetnine, ki
obravnavajo tematiko, s katero se lahko dijaki poistovetijo in izhaja iz njihovih izkušenj.
Prav tako je pomembno, da pri obravnavi umetniških del iz obdobij pred sodobnostjo
podrobno opišemo in predstavimo okoliščine, ki so veljale v posameznem obdobju, in
kontekst umetnine, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nepravilnih interpretacij in
nerazumevanja zgodovinskega konteksta.

Po začetnem stanju smo želeli dijakom zastaviti nekaj dodatnih podvprašanj, saj smo
želeli dodatne utemeljitve glede njihovih stališč do umetnosti in kako jo dojemajo; zato
smo izvedli strukturiran intervju. Dijaki so bili naravnani k umetnosti kot načinu izražanja
(čustev, samega sebe), kar smo tudi pričakovali, saj so jih k temu na osnovi učnega načrta
spodbujali skozi celotno likovno izobraževanje v osnovni šoli. Ker smo opazili, da imajo
težave s poznavanjem in upoštevanjem konteksta pri različnih umetniških delih, smo jim
v nadaljevanju pojasnili zgodovinske okoliščine, ki so privedle do nastanka sodobne
umetnosti. Nato smo jim pokazali nekaj sodobnih umetniških del, ki ne izhajajo iz
klasičnih področij umetnosti in jim zastavili nekaj vprašanj. Sprva so imeli težave z
dojemanjem predstavljenih umetnin, zato smo jim predstavili in pojasnili kontekst, kar je
pozitivno vplivalo na njihov odnos do le-teh.
Največje spremembe v odnosu do umetnosti smo zaznali pri obisku galerije in srečanju z
avtentično umetnino, ki smo ga zastavili kot sproščen, voden pogovor. Nekateri dijaki so
pokazali močno motiviranost za sodelovanje v pogovoru, izmenjevali so stališča in jih
argumentirali ter razpravljali o problematiki, ki jo je umetnina izpostavljala, poudariti pa
moramo, da so na začetku za sodelovanje potrebovali več spodbude. To nakazuje, da
dijaki poznajo probleme sodobne družbe in so angažirani, sodobna umetnost pa jim
ponuja možnost za razvijanje njihovih dognanj. Spoznali smo, da dijaki o umetnini na
začetku niso imeli izoblikovanega mnenja in so se do nje težko opredelili, skozi debato pa
so razvijali svoja stališča in odnos do nje.
V končnem stanju smo pri dijakih zaznali spremembe pri dojemanju umetnosti in njihove
vloge. Dijaki so podajali bolj konkretne, jasnejše odgovore, spremenili so stališča do
vloge umetnosti kot sredstva za sprostitev k disciplini, ki spodbuja razmišljanje, opozarja
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na probleme. Zaznali smo, da jih pritegnejo dela, katera izpostavljajo problem in
vsebujejo tematiko, ki jo poznajo in jim je blizu. Opazili smo tudi bolj poglobljeno
opazovanje reprodukcij, saj so jih bolj podrobno opisali, ob tem pa so pogosteje
uporabljali pravilne terminološke izraze, ki smo jih v začetnem stanju redkeje zaznali.
Učenci so se v končnem stanju lažje opredelili do umetnin, predvsem pa so svoje
odločitve znali argumentirati.
Ugotovimo lahko, da so spremembe pri načinu poučevanja o sodobni umetnosti
pripomogle k bolj poglobljenemu opazovanju umetniških del, kar je posledično privedlo k
boljšemu razumevanju sodobnih umetniških praks; ob tem so razvili odnos do sodobne
umetnosti, s katero se prej niso pogosto srečevali. Pokazali smo, da dijaki poznajo
probleme sodobnosti, okolja, nevarnosti in prednosti tehnološkega razvoja ter so do njih
kritični. Sodobna umetnost pa lahko predstavlja prostor za razmišljanje, izmenjevanje
stališč ter razvijanje angažiranega odnosa dijakov do sodobne družbe, zato je ključnega
pomena, da dijaki sodobno umetnost sprejmejo in do nje oblikujejo pozitiven odnos. Prav
tako smo opazili, da sodobno umetnost lažje razumejo, saj so odgovori pri obeh
vprašalnikih, začetnem in končnem, pri sodobnih delih podobni in se bistveno ne
razlikujejo, saj so jih že prvič pravilno opisali.
Sodobna umetnost je področje, ki med sabo povezuje mnoge discipline in nam omogoča
razmislek ne samo o likovnih kompetencah, ampak vključuje tudi poznavanje konteksta
posameznih umetnin, za kar je potrebno široko poznavanje družbe in časa, v katerem je
umetnina nastala. To odpira mnoga področja spoznavanja, ki dijakom omogočajo
celostno poznavanje umetnin, ob tem pa tudi drugih dejavnikov, ki so nanjo pomembno
vplivali, s tem pa dijakom omogoča angažiran pristop k obravnavi problemov in kritično
razmišljanje.
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PRILOGE

9.1 PRILOGA 1: Izjava staršev
Celje, 4. 4. 2017
Spoštovani!
V okviru magistrske naloge, ki jo opravljam pri mentorici dr. Metodi Kemperl, bo na
Gimnaziji Celje - center potekala raziskava, v kateri bodo sodelovali prvi letniki splošne
gimnazije pri pouku likovni umetnosti. Gre za akcijsko raziskavo, ki raziskuje odnos
dijakov do likovne umetnosti, s poudarkom na sodobni umetnosti. Raziskava bo potekala
v treh korakih in bo trajala približno šest šolskih ur. Predvidoma bi jo izvedli konec aprila
in v začetku maja. Na začetku raziskave me bo zanimalo dijakovo razumevanje določenih
umetnin brez predhodne razlage konteksta in njihov odnos do umetnosti, pri čimer si
bomo pomagali z vprašalnikom.






Pri prvem koraku bomo z dijaki izvedli nestrukturiran intervju o vlogi umetnosti
skozi različna obdobja in njeni funkciji danes, o tem kako se sodobna razlikuje od
klasične in moderne umetnosti, o funkciji umetnika itd.
Pri drugem koraku bomo dijake seznanili z avtentično umetnino, kar pomeni obisk
galerije, za spoznavanje umetnine pa bomo uporabili poststrukturalističen pristop
»Ways in«, ki so ga razvili muzejski pedagogi v britanski galeriji Tate.
Tretji korak je enak začetnemu pridobivanju podatkov, dijaki bodo ponovno dobili
vprašalnik, ki ga bomo po koncu raziskave primerjali s prvim in na ta način
ugotavljali razlike v razumevanju in odnosu do umetnosti pred in po spoznavanju
konteksta sodobne umetnosti ter srečanju z avtentično umetnino.

Raziskavo bomo sproti dokumentirali (zapisi dijakov, transkripcija posnetega intervjuja).
Prosim vas da s podpisom potrdite, da soglašate z vključenostjo vašega otroka v raziskavo
in ste seznanjeni z njenim potekom.
Lep pozdrav,
Jernej Pustoslemšek

Spodaj podpisani _____________________ soglašam z vključenostjo dijaka
____________________ in sem seznanjen s potekom raziskave na Gimnaziji Celje –
center pri pouku likovne umetnosti.

______________________ (podpis starša oz. skrbnika)
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9.2 PRILOGA 2: Izjava vodstva šole
prof. Gregor Deleja
Gimnazija Celje - center
Kosovelova ulica 1
3000 Celje
Celje, 4. 4. 2017
Spoštovani!
V okviru magistrske naloge, ki jo opravljam pri mentorici dr. Metodi Kemperl, bi želel na
Gimnaziji Celje - center opraviti raziskavo s prvimi letniki splošne gimnazije pri pouku
likovni umetnosti. Gre za akcijsko raziskavo, ki raziskuje odnos dijakov do likovne
umetnosti, s poudarkom na sodobni umetnosti. Raziskava bo potekala v treh korakih in bo
trajala približno šest šolskih ur. Predvidoma bi jo izvedli konec aprila in v začetku maja.
Na začetku raziskave me bo zanimalo dijakovo razumevanje določenih umetnin brez
predhodne razlage konteksta in njihov odnos do umetnosti, pri čimer si bomo pomagali z
vprašalnikom.






Pri prvem koraku bi z dijaki izvedli nestrukturiran intervju o vlogi umetnosti skozi
različna obdobja in njeni funkciji danes, o tem kako se sodobna razlikuje od
klasične in moderne umetnosti, o funkciji umetnika itd.
Pri drugem koraku bi dijake seznanili z avtentično umetnino, kar pomeni obisk
galerije, za spoznavanje umetnine pa bi uporabili poststrukturalističen pristop
»Ways in«, ki so ga razvili muzejski pedagogi v britanski galeriji Tate.
Tretji korak je enak začetnemu pridobivanju podatkov, dijaki bodo ponovno dobili
vprašalnik, ki ga bom po koncu raziskave primerjal s prvim in na ta način
ugotavljal razlike v razumevanju in odnosu do umetnosti pred in po spoznavanju
konteksta sodobne umetnosti ter srečanju z avtentično umetnino.

Raziskavo bom sproti dokumentiral (zapisi dijakov, transkripcija posnetega intervjuja).
Starši dijakov bodo prejeli pisno obvestilo o poteku raziskave, s podpisom se bodo
strinjali s sodelovanjem posameznikov v raziskavi.
Prosim vas za soglasje za izvedbo raziskave na vaši gimnaziji.
Lep pozdrav,
Jernej Pustoslemšek
Spodaj podpisani Gregor Deleja soglašam z izvajanjem raziskave na Gimnaziji Celje –
center.

______________________
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9.3 PRILOGA 3: Delovni list z vprašalnikom
VPRAŠANLNIK O UMETNIŠKIH DELIH
Kašno vlogo ima umetnost v tvojem življenju?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ali misliš, da ti umetnost lahko koristi v življenju in na kak način?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1. KAJ
VIDIŠ
NA
UPODOBLJENO?)

SLIKI

2. KAJ
JE
SPOROČILO
LIKOVNEGA DELA?

(KAJ

–

VSEBINA

3. ALI TE UMETNINA PRITEGNE?
NE
ZAKAJ?

4. KAJ
VIDIŠ
NA
UPODOBLJENO?)

SLIKI

5. KAJ
JE
SPOROČILO
LIKOVNEGA DELA?

–

6. ALI TE UMETNINA PRITEGNE?
ZAKAJ?

JE

DA

(KAJ

JE

VSEBINA

DA

NE
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1. KAJ
VIDIŠ
NA
UPODOBLJENO?)

SLIKI

(KAJ

JE

2. KAJ JE SPOROČILO – VSEBINA LIKOVNEGA
DELA?

3. ALI TE UMETNINA PRITEGNE?
ZAKAJ?

1. KAJ
VIDIŠ
NA
UPODOBLJENO?)

SLIKI

2. KAJ
JE
SPOROČILO
UMETNIŠKEGA DELA?

DA NE

(KAJ

–

JE

VSEBINA

3. ALI TE UMETNINA PRITEGNE? DA NE
ZAKAJ?

1. KAJ
VIDIŠ
NA
UPODOBLJENO?)

SLIKI

2. KAJ
JE
SPOROČILO
UMETNIŠKEGA DELA?

(KAJ

–

JE

VSEBINA

3. ALI TE UMETNINA PRITEGNE? DA NE
ZAKAJ?
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9.4 PRILOGA 4: Nestrukturirani intervju z učenci
Nestrukturirani intervju z dijaki o njihovem odnosu do umetnosti
-

Kaj tebi predstavlja umetnost?

-

Kakšna je njena vloga?

-

Je umetnost pomembna?

-

Ali družba lahko obstaja brez umetnosti?

-

Zakaj produciramo umetnost?

-

Kje se srečujemo z umetnostjo?

-

Komu je umetnost namenjena?

-

Ali so tudi uporabni predmeti lahko umetnost?

-

Kdo je lahko umetnik?

-

Kdo je bil v zgodovini lahko umetnik?

-

Kdo določa kaj je umetnost?

-

Kakšna je bila vloga umetnosti v zgodovini in kakšna je njena vloga danes?

-

Kako se klasična in moderna umetnost razlikujeta v odnosu do sodobne?

-

Kaj je bil njen cilj v zgodovini in kaj je njen cilj danes?

-

S katerimi temami so se umetniki ukvarjali v zgodovini in s katerimi se danes?

-

S kakšno vsebino se ukvarja umetnost?

-

Ali je vsebina umetnine pomembna?

-

Ali moramo poznati vsebino umetnine, da jo lahko v celoti dojamemo?

-

Katere dejavnike moramo upoštevati pri gledanju umetnine?
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9.5 PRILOGA 5: Vprašalnik ob srečanju z avtentično umetnino
1. VPRAŠANJA O SEBI

-

Kakšne so moje prve reakcije ob umetnini?

-

Kako lahko naš spol, rasa, starost in socialni razred vplivajo na to, kako
dojemamo umetnino?

-

Ali lahko ta umetnina enako vpliva na nekoga iz bogate družine, kot na nekoga iz
srednjega, oz. revnejšega sloja? Kateri sloj bolj nagovarja? Na kakšen način?

2. SPOZNAVANJE TEME

-

O čem govori delo? Kaj se dogaja na umetnini?

-

Na kaj me umetnina spominja? Ali me spominja na kakšen stroj/napravo? Katero?
Zakaj me na to spominja?

-

Kakšna vprašanja odpira umetnina? Ali od nas zahteva, da se odzivamo na
določen način? Je to zgodba, ukaz, naloga? O čem govori Marxovo delo Kapital?
O čem govori »Death of the liberal class«? Kaj lahko sklepate ob njihovih
naslovih? Zakaj sta ti dve knjigi prepleteni med sabo? Kaj se z njima dogaja? S
čim sta prepleteni? Kam sta vpeti? Kaj se dogaja na TV ekranu? Ali je dogajanje
na TV pomembno povezano s predmetom pred vami?

-

Katera stališča umetnina zagovarja? Ali umetnina vsebuje simbole, ki jih
prepoznaš?

3. VPRAŠANJA O KONTEKSTU

-

Kdo je ustvaril umetnino in za koga?

-

Kdaj je bila umetnina ustvarjena?

-

Ali je lepa? Je to njen namen?

-

Kakšno je sporočilo umetnine?
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-

Kakšno je politično dogajanje v današnjem času? Kaj se dogaja v Svetu? Kaj se
dogaja v Sloveniji? Kako je s pravicami delavcev? Kako se lastniki kapitala
obnašajo do njih? Kdo proizvaja kapital? Kaj je kapital? Kaj je dobiček? Kdo ima
korist od delavca? Ali boste po končanem šolanju delavci? Kateremu sloju boste
pripadali? Kdo ureja delitev dobička med delavce?

-

Kako imenujemo sistem, pri katerem kapital igra ključno vlogo? Kakšne vrednote
zagovarja? V kakšnem sistemu živimo mi? Kako je s položajem delavca v takem
sistemu?

-

Kako se delo povezuje z drugimi disciplinami in vizualno kulturo?

4. VPRAŠANJA O SEBI
-

Kako se moje mnenje spreminja skozi čas oziroma skozi pogovor z drugimi? Ali
na umetnino gledam drugače po spoznavanju vsebine in konteksta?

-

Koliko so moji odzivi na umetnino podobni ali različni od drugih?
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