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POVZETEK 

  

Namen pričujoče naloge je pojasniti pomen in vlogo umetnosti, njenih ustvarjalnih medijev in ustvarjalnega 

procesa v socialni pedagogiki.  Želim ugotavljati in poudariti različne vidike - individualne, skupinske, 

skupnostne in družbene - uporabe umetnosti, ter raziskati, kje odpirajo potencial za strokovno delo 

socialnega pedagoga.  

V empiričnem in teoretičnem delu naloge je bilo pomembno preizpraševanje in preizkušanje različnih 

vidikov uporabe umetnosti ter principov ustvarjalnega procesa: pomoči z umetnostjo oz. umetnostne terapije, 

umetnosti kot sredstva  komunikacije in izkustvenega učenja, umetnost kot medij povezovanja in 

opolnomočenja skupine in ustvarjanja pozitivne skupinske dinamike, umetnosti v vlogi refleksije in 

kritičnosti družbe, kot glasnice  marginalnih skupin, kulturne animacije in sredstva za družbeno aktivacijo.  

V nalogi raziskujem tudi različne vidike razvijanja ustvarjalne naravnanosti. Omenjeno se združi v 

intervencijski potencial socialne pedagogike, v posebno realnost izkustvenega učenja, poimenovano 

»svobodni prostori« oz.  »socialno-kulturna zatočišča«. Varnega okolja, ki pod vplivom umetnosti in drugih 

dejavnikov omogoča svobodnejše eksperimentiranje z lastnimi pojmi in potmi, navadami, mišljenjem in 

čustev.  S tem podpira pozitivne spremembe, učenje in razvoj posameznikov ali skupine.   

Empirični del naloge predstavlja študijo primera - organiziranost, izpeljavo in evalvacijo sedem dnevnega 

mednarodnega izobraževanja ali kulturno animacijskega projekta. Na njem so različni posamezniki delili 

praktične izkušnje in refleksije o uporabi umetnosti pri delu z ljudmi. Je tudi praktična izvedba primera 

socialno-kulturnega zatočišča, v katerem me je posebej zanimala vloga in vpliv umetnostnih medijev  na 

posameznike in skupino ter kakšne naj bodo pri tem intervencije socialnega pedagoga. Tako se vzpostavijo 

praktično uporabne smernice za bodoča smernice za bodoča kakovostna izobraževanja in širše intervencije 

na področju socialne pedagogike v preseku z umetnostjo. 

  

KLJUČNE BESEDE: umetnostna terapija, umetnostni medij, ustvarjalnost, igra, tok ustvarjalnosti, 

izkustveno učenje, socialna pedagogika, opolnomočenje, socialno-kulturno zatočišče, kulturna animacija, 

družbeni aktivizem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT  

  

The purpose of the presented diploma paper is to explain the meaning and role of art with its creative media 

and the role of the creative process in social pedagogy. I am exploring and emphasizing different aspects in 

use of art on individual, group, community and social level and researching, where there is a potential for 

their use in the professional field of social pedagogy.  

The importance in the empirical and theoretical part of the thesis was in questioning, exploring and trying 

out different uses of art and principles of creative process, for example: help through art and its different 

modalities, creative arts therapy, art as a communication tool and experiential learning, art as medium for 

connecting and empowering groups and creating a positive group dynamic, art in the role of reflection and 

critique of society,  as harbinger of marginalized groups, cultural animation and resource of social activation. 

The thesis also explores various aspects of developing a creative attitude. All mentioned is unified as a 

potential for social pedagogical intervention, a particular reality of experiential learning, defined as »free 

spaces« »socio-cultural refugees«. A safe environment, which enables (by means of art and other 

arrangements) a more free experimenting with  one’s own concepts, paths, habits, thinking and emotions. 

This supports a positive change, learning and development of individuality and collaboration skills.  

Empirical part of the paper presents a case study – an organized, carried out and evaluated international 

education and cultural animation project, which lasted for seven days. In it different individuals shared their 

practical experiences and reflections on the use of arts in working with people. The case study is also an 

example of practical implementation of a socio-cultural refuge in which I was especially interested in the 

role and influence of art media on individuals and groups. This helped me in discovering the proper ways of 

social pedagogical interventions with different art mediums. Finally, thesis results can be used as a basis to 

create practical guidelines for progressing quality of educational trainings and more efficient interventions in 

the field of social pedagogy combined with arts.  

  

KEY WORDS: creative arts therapy, art media, creativity, play, flow of creativity, experiential learning, 

social pedagogy, empowerment, socio-cultural refuge, cultural animation, social activism
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1. UVOD 

  

Odkar pomnimo človeka, je obstajala umetnost. Že jamski človek je slikal in prikazoval podobe na 

skalno površino, in te so zanj imele pomen in smisel, so mu bile simbolne oziroma ritualne. Umetnost 

je v različnih oblikah in  namenih bila prisotna v  mnogih civilizacijah in kulturah. Je del človeka, 

nekako vtkana v njegovo naravo, zato je zmeraj našla svoj izraz. Je medicina za dušo, filozofija, 

zakoreninjena v tisočletni tradicionalni uporabi, da bi pozdravila in transformirala človeško trpljenje 

ter dala svetu globlje razumevanje. Umetnost je vedno bila rabljena za zaznamovanje in prikazovanje 

širokega razpona čustev in doživljanj. Človek nenehno hrepeni po ponovnem izzivanju tistih čustev in 

spoznanj, ki ga dvigujejo v »ekstatičen vzpon«, zamaknjenost, podoživljanje doživetij ob stiku z 

naravo, s sočlovekom in družbo. Uživanje v lepem, tako kot zakoreninjenost v težkih/trpečih 

doživetjih, rojeva umetnost. Z njeno pomočjo si človek prizadeva vsa svoja spoznanja, vso težo in 

lepoto svojih čustev ter hrepenenja izraziti v obliki, z različnimi izraznimi sredstvi. Pesnik izraža 

neubesedljivo, slikar slika nevidno, plesalec pleše magično. To so oblike, ki jih umetnik posreduje 

drugim.  

V sodobnem času je umetnost zelo široko razumemo, zato lahko ljudem in strokovni javnosti pomeni 

različne stvari. Zame, denimo, umetnost ni nekaj, kar ponujajo v galerijah, gledališčih, plesnih 

dvoranah in na akademijah, temveč predvsem vse tisto, kar je spontano del nas in nas kot takšen tudi 

vseskozi spremlja v našem vsakdanjem življenju. Je tesno povezana z pozitivno domišljijo, z iskrenim 

izražanjem, pristnostjo, radovedno odprtostjo k svetu in sebi, s slo po prvinski igri, ki izhaja iz 

hrepenenja po doseganju nemogočega, po »dotikanju« nerazumljivega. Notranji svetovi, ki jih 

posameznik sam ustvarja, nam (že v otroški dobi) predstavljajo prvo izkušnjo skladnosti, celovitosti in 

smiselnosti. Kajti človek ustvarja iz sebe, prisiljen je prepoznati lastne vzgibe, podobe psihe in načine 

njihovega povezovanja. Zaradi tega ljudje ne sledimo samo vzorcem in navodilom drugih, kar smo v 

sodobnem času vajeni početi že vse od zgodnjega otroštva dalje. Umetnostno ustvarjanje pomaga 

dosegati jasnejše prepoznavanje lastnih notranjih nagibov, tega, kdaj izberemo kakšno potezo, kakšno 

vsebino premore, v kakšni obliki se upodobi. Tako se učimo prepoznavati lastne vzorce ter ustvarjati 

nove.  

  

Umetnostno ustvarjanje je lahko zelo »atraktiven« medij za različne skupine, tudi obrobne. V 

sodobnem času je umetnost kot medij pomoči, intervencije in terapije prisotna na različnih področjih 

dela z ljudmi, pri čemer uporablja različne teoretične in praktične pristope, različne cilje in načine 

uporabe umetnostnega medija. Strokovne prakse v Sloveniji, ki uporabljalo tudi umetnost, so se 

razvile zlasti na področju psihiatrije, specialne pedagogike, psihologije in psihoterapije, manj pa na 

področju vzgoje, socialne pedagogike in socialnega dela ali socialno-kulturnega dela, kjer se šele 

razvijajo. In prav pri slednjih ima umetnostni medij kot pomoč pri delu z ljudmi – osebnem, 

socialnem, družbenem in kulturnem – še veliko možnosti in priložnosti za svoj razvoj in potrditev. 

Zato sem se v diplomski nalogi še posebej natančno lotila raziskave uporabe in vloge umetnosti v 

različnih socialno pedagoško usmerjenih praksah, ter načinov, kako bi lahko možnosti umetnostnega 

medija bolje izkoristili.  

  

V nalogi sem med drugim skušala ugotoviti in opozoriti na različne vidike uporabe umetnosti, 

umetnostnih medijev in ustvarjalnega procesa – individualne, socialne, skupnostne in družbene – prav 
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tako pa tudi na možnosti za strokovno delo socialnega pedagoga.  

 

V teoretičnem uvodu sem raziskala in opisala določene pristope, koncepte in vidike uporabe 

ustvarjalnega procesa ter umetnosti kot pomoči. Predvsem tiste, ki jih je mogoče aplicirati na socialno 

pedagoški način dela. Uvod v temo v prvem obsežnem teoretičnem sklopu v poglavju Razumevanje 

umetnosti v moderni zgodovini predstavlja širši vidik umetnosti. Kako jo pojmujejo in definirajo 

različni moderni teoretiki umetnostne terapije ter sorodnih paradigem in kakšna so njihova dognanja o 

učinkih umetnostnih medijev ter ustvarjalnega procesa na človeka. S tem želim nakazati razvojne 

potenciale umetnosti kot sredstva za razvijanje kognitivnih, motoričnih in socialnih sposobnosti, pa 

tudi za delo z zahtevnejšimi čustvi in nezavednimi vsebinami. Kadar pri umetnostnem ustvarjanju 

razvijamo ali poslušamo zgodbo, nam to pomaga pri urejanju in osmišljanju naših izkušenj, s tem pa 

tudi pri (neprestanem) konstruiranju posameznikove identitete v pozitivno smer. Za poglobljeno 

razumevanje principov umetnosti so predstavljeni za socialno pedagogiko zanimivi pristopi in modeli 

umetnostne terapije.  

 

Na osnovi teh spoznanj sledi v nadaljevanju  poskus raziskave in ugotavljanja možnosti uporabe ter 

aplikacije lastnosti umetnostnega ustvarjanja v socialni pedagogiki (v poglavju Uporaba principov 

umetnosti v socialno pedagoškega kontekstu). Pri tem so v sledečih podpoglavjih posebej izpostavljeni 

različni načini podpore umetnosti pri komunikaciji in njenem dopolnjevanju ter spodbujanju igrive in 

raziskovalne naravnanosti, ki pomaga pri razvijanju posameznikovih virov. V podpoglavju 

Opolnomočenje preko umetnosti so povzeti pomembni vidiki ugotovitev, kako lahko pri socialno 

pedagoških intervencijah uporabljamo orodje umetnostnih medijev in kakšne komponente ter 

potenciale prispeva umetnostni medij k delu s skupinami. Nato kot strnjen povzetek dosedanjih 

ugotovitev sledi predstavitev spoznanja, da lahko razvijanje posameznikove ustvarjalne naravnanosti 

ter njegovega eksperimentiranja z umetnostnimi mediji učinkuje kot varovalni dejavnik pri 

posamezniku.  

 

Naslednje obsežno poglavje (Od ustvarjalnosti do izkustvenega učenja) uvodoma prinaša splošno 

predstavitev lastnosti ustvarjalnega mišljenja oziroma ustvarjalnosti. V  podpoglavju Ustvarjalnost, 

umetnost in socialna pedagogika so raziskane in razložene značajske poteze ustvarjalnih 

posameznikov ter razlaga, zakaj je razvijanje ustvarjalne naravnanosti pomembno za socialno 

pedagogiko. Temu sledi poglobljena predstavitev ustvarjalno terapevtskega procesa in njegovih faz pri 

delu z umetnostnimi. V nadaljevanju ugotavljam povezanost ustvarjalnega procesa in kvalitetnega 

izkustvenega učenja. Tako v podpoglavju Resnično zaznavanje in stanje toka ustvarjalnosti (»flow-a«) 

uvedem koncepte  stanja resničnega zaznavanje in toka ustvarjalnosti, nato pa pojasnim njuno 

odločilno vlogo pri optimalnem izkustvenem učenju ter ustvarjalno terapevtskem procesu.  To 

pomembnost podprem  v podpoglavju Pogoji za kvalitetno izkustveno učenje s Frommovim 

navajanjem pogojev za oblikovanje ustvarjalnih stališč. Sledi poglobljena predstavitev izkustvenega 

učenja kot metode socialno pedagoških intervencij (v podpoglavju Izkustveno učenje). V njem tudi 

raziščem možnosti preokvirjanja izkušenj in izkustvenega učenja, ki jih odpirajo umetnostni mediji.  

Do sedaj omenjeno o umetnostih medijih in ustvarjalnega procesa združim v socialno pedagoški 

potencial, posebno realnost izkustvenega učenja, ki jo razdelam s konceptom socialno-kulturnih 

zatočišč (v poglavju Igra in umetnost kot socialno-kulturno zatočišče). Ta svoboden prostor 

umetnostnega eksperimentiranja nosi potencial osebnega učenja, spreminjanja in razvoja, pa tudi 
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razvoja pozitivne skupinske dinamike. Zanimiv je tudi iz družbeno strukturnih vidikov. Tako v 

sklepnem poglavju (Umetnost: glasnica družbenega obrobja in sredstvo za družbeno aktivacijo) 

razmišljam o umetnosti kot sredstvu za spodbudo družbene aktivacije ter načinu odpiranja potenciala 

kritike in spremembe družbe. 

 

Empirični del naloge predstavlja študija primera izvedenega kulturno animacijskega  projekta oziroma 

socialno- kulturnega zatočišča.  V njej največ pozornosti posvečam temu, kako so se udeleženci 

odzvali na aplikacije različnih umetnostnih medijev in kvalitet socialno-kulturnega zatočišča, kako je 

potekal skupinski ustvarjalni proces in kaj je vse to spodbudilo v posameznikih ter celotni skupini 

glede na socialno pedagoško naravnanost. Pri interpretaciji kvalitativnih podatkov povzemam 

spoznanja in svoja razmišljanja glede raziskovalnih vprašanj. Izpostavim tudi nekatere kritične točke, 

kar privede do določenih predlogov za delovanje in smernice za socialno pedagogiko. V zaključku 

najprej jedrnato povzamem sklepe študije primera in raziskovanja v nalogi, nato pa jih ponovno 

povežem s širšim vidikom socialne pedagogike in družbe. S tem se vzpostavi modelni projekt in 

njegova evalvacija, ki velja kot praktično uporabna smernica za bodoča kakovostna izobraževanja in 

intervencije na področju socialne pedagogike v preseku z umetnostjo. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. RAZUMEVANJE UMETNOSTI V MODERNI ZGODOVINI 

2.1.1. Širši pomen umetnosti 

 

» Preden začneš slikati, moraš imeti v konici čopiča srce, roko in misli.«       

 (Kitajski pregovor) 

  

Umetnost je lahko mnogokrat nadvse primeren most za izražanje prikritosti, ki tarejo človeško dušo, je 

pot, kjer se posameznik poda skozi proces doživljanja, izražanja, refleksije in ustvarjanja z 

umetnostnimi izraznimi sredstvi. Ob poslušanju glasbe začnemo nezavedno prepevati ali se gibati z 

njo, če je pred nami kos papirja in barve, bomo začeli čečkati ustvarjati. Predvsem v čustveno nabitih 

situacijah se zatekamo k umetnosti. Kadar smo izjemno veseli ali pa zelo žalostni, odpremo svoja srca 

in izrazimo svoja čustva skozi umetnostni proces (Caf, 2008).  

 

Vogelnik (1996) razmišlja o umetnostnem izražanju kot o dejavnosti, katera lahko pomaga ljudem, ki 

v življenju težko izrazijo svoja čustva. Pomaga jim, da z uporabo umetnostnih sredstev najdejo 

družbeno sprejemljive načine za izražanje jeze, ljubezni, razočaranja ter raznih drugih čustev, ki jih 

zaradi določenih družbenih navad težko ali ne morejo izraziti. »Umetnostno ustvarjanje angažira 

čustva, osvobaja duha in povzroča, da človek naredi nekaj, kar sam hoče, in ne, kar mu je nekdo 

ukazal ali določil, ker naj bi bilo tako dobro zanj. Skozi umetnostno izkušnjo, preko ustvarjanja svojih 

osebnih in posebnih znamenj človek izraža svojo osebnost« (Vogelnik, 1996, s. 15). 

 

V zadnjih petnajstih letih se je povečalo razumevanje koristnosti in vloge umetnostnega ustvarjanja za 

splošno zdravje in kakovost življenja ljudi ter družbe, kar je zanimivo tudi za socialno pedagogiko. 

Dognanja širijo uporabo umetniškega ustvarjanja kot komunikacijo, kot učno metodo, kot preventivo 

ali terapijo (posameznikom z najrazličnejšimi problemi oziroma motnjami, kot so telesne bolezni, 

poškodbe, travme, senzomotorične težave, motnje, ki jih obravnava psihiatrija, čustveni in vedenjski 

problemi, zasvojenost, idr.). Pričajo, da umetniško ustvarjanje zadovoljuje osnovne potrebe po 

zaznavanju in gibanju, omogoča samouresničevanje v socialni interakciji, spodbuja izražanje in 

razvojno rast, pripomore k nastajanju, oblikovanju in učenju ustvarjalne naravnanosti. Teoretiki so 

mnenja, da spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti pripravlja otroke, mlade (kot tudi odrasle) na 

družbo 21. stoletja, kjer so fleksibilnost, ustvarjalnost, angažiranost in inovativnost zagotovo 

pomembne kvalitete za soočanje z izzivi vsakdana. (Caf, 2008; Kroflič, 1999) 

 

Raziskovanja se po eni strani povezujejo s filozofskim pojmovanjem pomena umetnosti v življenju in 

razvoju posameznika in družbe, po drugi strani pa z novejšimi raziskovanji in dognanji psihologije in 

nevrofiziologije o učinkih glasbenega, gibalno-plesnega, dramskega in likovnega ustvarjanja na 

človekovo delovanje in počutje (Vogelnik, 2003). S tem se je razvila sodobna oblika terapije, ki črpa iz 

demokratizacije umetnostno-ustvarjalnega procesa. Umetniki so ga izpeljali v poznem 19. in 

zgodnjem 20. Stoletju. Ta proces hkrati potrjuje terapevtske cilje kot so samouresničevanje, 

samoizražanje in druge, ki so značilni za sodobni individualizem (Kovačič, 2003).  
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Umetnost in umetnostne medije kot potencial medčloveškega, socialnega in pedagoškega dela ter  

aktivnosti povezane z njima lahko poimenujemo na različne načine. V literaturi in študijskih 

programih zasledimo izraze kot so: umetnostna in kreativna terapija, pomoč z umetnostjo (v Sloveniji 

priznan izraz študijske smeri), uporaba umetnosti ali umetnostnih medijev, uporaba kreativnega 

procesa, ludic-agogoške aktivnosti (pri tem se izraz ludic nanaša na igro in igrivost). Nekatere smeri se 

v izrazoslovju osredotočajo na izražanje in kreativnosti, kot tudi na sproščanje čustev/emocij (npr. 

ekspresivna terapija in čustvena terapija). V diplomski nalogi bom uporabljala izraz umetnost in 

ustvarjalnost, čeprav se je pomembno pri tem zavedati, da ta izraz (pri uporabi umetnosti kot pomoč) 

vsebuje tudi značilnosti igre, izraznosti, kreativnosti in sproščanje čustev. Ko govorim o umetnostnih 

medijih, se ta izraz nanaša na širok spekter medijev, ki se dandanes uporabljajo v socialno pedagoškem 

in terapevtskem smislu. Značilni so: paleta likovnih medijev (slikanje, kiparjenje, fotografija, itd.), 

film in drugi avdio-vizualni mediji, glasbeni in dramski mediji, ples in gib, lutkarstvo, maska, 

literatura/zgodba/poezija oziroma biblioterapevtski mediji.    

 

2.1.2 Učinki umetnosti na človeka 

 

"Sebe moramo poznati: če nam že ne bo pomagalo odkriti resnice,  

naj vsaj pomaga urejati življenje; to pa je najpomembnejše."          

 (Blaise Pascal) 

  

Mnoge raziskave v današnjem času skušajo empirično utemeljiti pozitivni vpliv ukvarjanja z 

umetnostjo na vrsto kognitivnih zmožnosti (prostorska inteligenca, razumevanje zgodbe, idr.), kot tudi 

telesni in motorični razvoj. Potrdile so vpliv umetnosti na izboljšanje ustvarjalnosti, koncentracije, 

motivacije, spodbujanje socialnih spretnosti, emocij in formiranje pozitivne samopodobe ter 

učinkovitejšega procesa učenja. (Kroflič, 1999; Kroflič, 2007; Malchiodi, 1998) 

 

Z nekatero določeno zvrstjo umetnosti (recimo gledališče, ples, lutke, itd.) so spodbujeni psihosocialni 

procesi, ki prispevajo k osebnem razvoju, gradnji identitete, povečajo socialno kompetenco ter 

razvijajo socialno empatijo. Omenjeno se doseže s povečanjem govorno-komunikacijskih spretnosti, z 

učenjem zaznavanja perspektive drugega, interpretiranjem samega sebe in svojega notranjega 

doživljanja (Dral 2004, Weintz 1998, Ruping 1998, Hentschel 2000, v Wrentschur 2008). Vogelnik 

(1993) poudarja pomen plesa pri razvijanju socialnih spretnosti in ustvarjalnih medsebojnih interakcij. 

Medsebojni stik povzroča svojevrstno podžiganje življenjske energije, medsebojno pomoč in 

solidarnost ter hkrati tekmovanje s samim seboj in z drugimi. Je veselje ob čutenju soljudi in nenehno 

izmenjavanje vlog na poti do skupnega cilja.. 

 

Umetnostno-ustvarjalni proces veča vpogled vase, osmišlja naš notranji svet, nam daje ogledalo in 

pomaga pri refleksiji lastnega osebnega smisla v življenju in okolju. Pomaga nam se povezati s sabo in 

posledično se orientirati v svetu. Tako pomaga pri grajenju osebne identitete in njenem neprestanem 

spreminjanju – procesno povezati fragmentarne elemente identitete v celoto. 

Dandanes nas individualizacija sili v nenehno preizkušanje različnih življenjskih stilov, s tem pa v 

vedno novo definiranje svojega osebnega identitetnega smisla. Normalna biografija posameznika je 

danes 'biografija izbir', 'refleksivna' ali 'zbrkljana' biografija (Ule, 2000).  Posamezniki morajo 
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konstruirati kdo so in kot kaj želijo biti znani, to je vedno manj dano in naravno.  Da pojasnim to 

drugače, s prispodobo o izgubljenem raju: pesnik John Milton (2003) je govoril o čudovitem svetu, ki 

je nekoč obstajal. Tam je bilo vse na svojem mestu in ljudje so se ravnali po naravnih zakonih. Danes 

je ta svet raztreščen na tisoče koščkov. Vsak od nas jih išče, skuša iz njih sestaviti svojo pot in poiskati 

svojo resnico sveta.  

Eksperimentiranje v umetnostnem mediju lahko podpira takšno osebno izpraševanje. 

Umetnostno ustvarjanje, tako skupinsko in interakcijsko, kot tudi samostojno poglabljanje vase, je 

lahko kot »tihi notranji kompas« v vedno novem iskanju osebnega smisla. Pomaga pri ustvarjanju 

zgodbe o sebi, o svojem izkustvu in željah, pri refleksivnem kolažiranju identitete in biografije.  

 

2.1.2.1 Integracija uma, telesa in čustev 

 

»Pogosto rojeni iz notranjega in zunanjega kaosa, nesoglasja, konflikta ali pomanjkanja ravnotežja, 

so ustvarjalni produkti lahko način, kako ustvariti red, ravnati z jezo ali izgubo, ali rešiti problem, ko 

posameznik teži k ponovnem vzpostavljanju ravnotežja.«   (Owen Wilson, 1997) 

  

Z izrazno umetnostjo se dotikamo vseh plati našega bitja; uma, telesa in čustev, zato mnogokrat 

pravimo, da deluje integrativno. Spodbuja celovit razvoj, čustven, kognitiven, telesen, spretnostni, 

ustvarjalni in socialni. Umetnostno-ustvarjalni proces pomaga pri ozaveščanju in uravnoteženju čustev 

ter notranjih in zunanjih konfliktov. Pomaga pri dialektičnem procesu ter s tem vzpostavlja ravnotežje 

in integracijo ob spreminjanju.  

 

Telo  

  

»Zdrav duh v zdravem telesu« , pravijo stari Grki. Povezanost med duševnim in telesnim ni le 

funkcionalnega pomena, ampak ima tudi pomembne psihološke in socialne razsežnosti.  Zaradi 

povezanosti telesa z našo duševnostjo, spremembe v enem vplivajo na spremembe v drugem 

(Malchiodi, 1998), . Tako je pri mnogih vrstah umetnostnega izražanja je bistvenega pomena tudi telo, 

njegova aktivacija in »obujanje«, saj se s tem spodbudijo tudi druga notranja dogajanja. Telo je vir 

izkušenj s svojimi čuti, zaznavami in dojemanji (Kos, 1982). Preko gibanje odpiramo “vrata” pri 

izražanju z mnogimi mediji umetnosti.  

 

Telesna sprostitev, je pogoj za duševno sproščenost. Človek, ki ni pod vplivom stresa in napetosti, 

lahko zadovoljivo aktivira in izrazi svoje duševne procese kot potenciale (Tomori, 1990). Če je napet, 

se lahko preko telesnih aktivnosti ali giba stres in napetost sprostita, za dalj ali manj časa. V obeh 

primerih se človek takrat odpre tudi drugim duševnim procesom, kar lahko pripomore k ozaveščanju  

notranjega vzroka napetosti.  

 

Iz teh razlogov je tudi pri gledališču bistvenega pomena fizično telo kot rezultat odnosa med 

organskim in duševnim. To pomeni, da pri izražanju in reševanju problema posameznik ne ostane na 

predstavni in besedni ravni, ampak se zamisel prevede v akcijo, katere izrazno sredstvo je gib. 

Nekatere gledališke tehnike (recimo Tretje gledališče ali Fizično gledališče) verjamejo, da je telo 
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skladišče spominov, osvobajanje fizičnega telesa pa je primarno orodje za kreacijo. Vaje služijo temu, 

da igralec misli spomine s telesom, zaželeno je čim manj intelektualnega razčlenjevanja med samimi 

vajami.  Kot izrazno sredstvo telesa se pojavita gib in gibalne oziroma telesne tehnike. Gibi so po eni 

strani znaki, ki spremljajo čustva in s pomočjo katerih se le-ta izražajo navzven, hkrati pa je proces 

tudi reverzibilen: zavestni gibi lahko aktivirajo in spodbudijo določena čustva, stanja in spomine. V 

takem ustvarjanju z gibom se misli s telesom. (Grotowski, 1973, v Kobolt, 2005) 

 

Podobno je pri plesni improvizaciji in ustvarjalnemu gibu. Kosova (1982) in Krofličeva (1992), kot 

tudi raziskave nevrološke znanosti (Malchiodi, 1998), pišejo o tem, da sta gibanje in čustva povezana. 

Čustva se kažejo v ekspresivnem gibanju, govorici telesa. In obratno.Tako kot ples, tudi cirkuške 

veščine še posebej raziskujejo razsežnosti telesa, njegovega uravnoteženja, motoričnega ravnotežja in 

“centriranja” telesa, čutenje telesa, stika s tlemi, kot letenja. Takšne aktivnosti pomagajo k razvoju 

motoričnega ravnovesja, poleg tega nekateri v in po njih zaznajo tudi večje psihično in čustveno 

ravnovesja, notranjo stabilnost ter osredotočenosti misli. 

 

Za mnoge avtorje je doživljanje telesa tesno povezano s samopodobo. Preko doživljanja lastnega 

telesa gradi človek svojo predstavo o sebi ter preko izkušenj z njim sestavlja svojo stvarno 

samopodobo. Naraven in ne konflikten odnos do lastnega telesa ter do teles drugih je sestavni del zrele 

osebnosti (Tomori, 1990). 

 

Čustva 

 

Čustveni procesi so bistvena komponenta pri doživljanju in ustvarjanju umetnosti. »Zelo poznan 

učinek v umetnostni terapiji je učinek katarze. Klient izrazi svoje tegobe, neprijetne izkušnje, bolečine 

v umetnostnem delu. Pri tem jih ponovno doživlja, kar povzroči sprostitev. Napetost popusti, duševno 

zdravje se obnovi ali popravi« (Pečjak, 1987, s. 279). 

 

Kreativno-ekspresivni model (in model čustvene terapije) zagovarja, da nam v varnem okolju 

umetnost pomaga podoživeti prekinjene in nedokončane čustvene procese, saj smo s tem potlačili dele 

izkustva o sebi.  Ne-zaokroženost teh procesov je navadno bistvena za emocionalne, psihične in 

osebnostne motnje. Na podlagi njih si ustvarimo podobo o sebi, ki ni več skladna s potrebami 

organizma. Dovršitev aačustvenih procesov je po tem  modelu bistvo psihološkega zdravljenja. Čustva 

se prepoznavajo kot sila, ki nas poganja izza misli, z vedenji, prepričanji in skrbjo zase. Ključen fokus 

kreativno-ekspresivnega procesa je, da so naše nefunkcionalne aktivnosti, obnašanja, navade in čustva 

iz preteklosti – ki pa so aktivna sila v naši psihi, skupaj z sedanjimi reakcijami – lahko občutene, 

mobilizirane, varno sproščene in razumljene. Primarno je dopuščanje in sprejetje vseh čustev, ki jih s 

pomočjo medija manj cenzuriramo in v »varnem okolju« lažje občutimo, šele nato lahko nastopi 

njihova sprostitev ali integracija.  Čustveno izražanje, ko mu sledi integrativna aktivnost, se odraža z 

večjo povezanostjo z jazom in z jasnejšim, bolj direktnim, odnosom do ljudi okrog nas. Primarni cilj 

tega modela delo s čustvi - njihova integracija in sprostitev. Zaradi tega se v pristopu tega modela 

kombinirajo različni mediji, glede na cilj, potrebe in fazo procesa v posamezniku. Ekspresivna terapija 

je usmerjena na čustvene procese, njihovo refleksijo, večanja zavedanja sebe, eksternalizacijo, 

čustveno sprostitvijo in integracijo. (Pearson in Wilson, 2009) 
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 Seveda tudi ostale umetnostno-ustvarjalne metode razvijajo večje zavedanje, prepoznavanje in 

razumevanje čustev, večajo »čustveno pismenost", a na tem ni nujno glavni poudarek. 

  

Moč zgodbe  

  

Anthony Storr (1989, v Štaudohar, 2011) verjame, da je pisan in razvit domišljijski svet del dobre 

človekove biološke opremljenosti. Prav z domišljijo gradimo mostove med našim notranjim in 

zunanjim svetom, četudi se morda nikoli ne ujemata. Ko govorimo o umetnosti kot mediju dela z 

ljudmi, ne gre za umetniške dosežke, pač pa za proces, ki poteka na način umetniškega ustvarjanja. 

Gre za preoblikovanje občutkov, ki ni navadno sproščanje psihične čustvene energije, temveč gre za 

odloženo reakcijo in proces intenzivne imaginacije (Kroflič, 1999). Imaginacija (glej tudi poglavje 

teoretičnega dela Ustvarjalni proces, o imaginaciji) je sposobnost za oblikovanje mentalnih podob, 

senzacij in konceptov. Je delovanje uma, ki pomaga  ustvarjati. Pomaga pripisati pomen izkušnjam in 

povezati razumevanje, saj je temeljni aparat psihe, s katerim ljudje pripisujejo smisel svetu. 

(www. en.wikipedia.org) 

 

Umetnost  to lastnost uma mnogokrat uporablja za proces urejanja in osmišljanja svojih izkušenj. V 

ustvarjalnem procesu se manipulirane simbolne podobe in imaginativno predelano izkustvo na koncu 

ponovno prevede/prenese na naše življenje ter naš odnos do njega. (Malchiodi, 1998)  

 

Zelo znana v tem je narativna metoda. Njeno orodje so različne vrste zgodb: osebne zgodbe, 

analogije, metafore, pravljice, mita ali gledališčne predstave. S to metodo preko zgodbe (posredovane 

od zunaj ali lastno ustvarjene zgodbe) osmišljamo in povezujemo notranja doživljanja in dogodke v 

celoto ter jim s tem damo smisel in okvir (Marielle Koenders, ustni vir, 28.01.2010). V zgodbah se 

notranji procesi pozunanjijo in postanejo razumljivi. Predstavljajo jih junaki in dogodki iz zgodbe. V 

narativno pojmovanem svetovanju, v kibernetiki psihoterapije ter drugih postmodernih terapevtskih 

smereh, razumemo zgodbo kot temeljni način našega organiziranja in izmenjevanja pomenov 

dogodkov ter doživetij kot pomensko enoto, ki uokviri naše izkustvo in skozi katero svoje izkustvo 

interpretiramo (Šugman Bohinc, 2003). Narativna metoda pomaga  konfliktna in kaotična notranja ali 

zunanja dogajanja povezati v zgodbo, kar pripomore k občutku varnosti. Občutku, da imajo stvari nek 

smisel, kar omogoča učinkovitejše spoprijemanje s situacijo (Marielle Koenders, ustni vir, 

28.01.2010). V interakciji psihosocialne pomoči načrtno ali reflektirano uporabljamo zgodbe o možni 

spremembi odnosov med ljudmi ter o uresničenju želenega razpleta problema. S tem preko zgodbe 

soustvarjamo ugoden kontekst za razvoj in stabilizacijo sprememb v smeri želenega razpleta problema. 

(Rutar, 2008) 

 

Pravljica je zdravilna, ker bolnik najde lastne rešitve s premišljevanjem o tem, kar zgodba, kot se zdi, 

posredno pripoveduje o njem in njegovih notranjih konfliktih (Bettelheim, 1999). Preobrazbena moč 

zgodbe je v njeni zmožnosti, na novo povezati dogodke iz posameznikovega življenja v kontekstu 

novega in drugačnega pomena. Na ta način najde posameznik pot do življenjskih sprememb, ki ne 

pomenijo destabilizacije, ampak večajo notranji prostor za svobodno odločanje in ustvarjalno 

nadaljevanje njegovega življenja. 
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2.1.3. Pristop umetnostne terapije  

 

Terapevtsko usmerjene prakse z uporabo umetnosti se navadno uvrščajo v sklop umetnostne terapije 

oziroma  kreativne terapije ali ustvarjalno-umetnostne terapije (v nadaljevanju umetnostna terapija).  

Navedla bom nekatere njene pristope in metode dela, za lažje razumevanje in vpogled v širšo uporabo 

umetnosti pri delu z ljudmi. Zaradi daljše tradicije uporabe umetnosti ima umetnostna terapija dobro 

razdelano teorijo in pristope. Ti so zanimivi in uporabni tudi v socialni pedagogiki. 

 

Umetnostna terapija je proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja preko umetnostnega medija. 

Temeljne smeri ali različne oblike terapij s pomočjo umetnosti, ki jih poznamo v Sloveniji, so 

glasbena, gibalno-plesna, likovna in dramska terapija. 

 

Umetnostna terapija je proces spodbujanja izražanja, sproščanja, medsebojnega sodelovanja, ki je 

usmerjen k osebnostni rasti in razvoju pozitivnega samospoštovanja posameznika ter graditvi 

kreativnega  mišljenja. Je terapija, ki spodbuja ustvarjalnost in najrazličnejše oblike umetniškega 

izražanja, saj s tem spodbuja posameznike k aktivnem sodelovanju v procesu zdravljenja. Za 

umetnostno terapijo sta pomembna predvsem oseba in proces ustvarjanja in ne toliko končni izdelek. 

Izhaja iz umetniške izkušnje in ustvarjalnega procesa, kjer gre za izraz notranjih doživljajev, občutij, 

konfliktov, čustev, strahov, stresov, travm, radosti, idr. V procesu aktivnega izražanja z umetnostnimi 

mediji se med klientom (ali skupino) in terapevtom ustvari zaupen odnos in zavlada prijetna klima. Ta 

omogoča, da klient bolje spozna svoje težave in jih reši na drugačen, primernejši ter ustvarjalnejši 

način. (Caf, 2008;  Dalley, 1984; Fifolt, 2006; Kroflič 1999). 

 

Umetnostni terapevti izhajajo iz različnih poklicnih profilov – začeli so lahko kot umetniki, terapevti, 

socialni delavci, pedagogi, socialni in specialni pedagogi ali medicinske sestre in drugih. Umetnostna 

terapija je bila daljše obdobje uveljavljena predvsem na področju zdravstva (zdravstveni domovi, 

bolnišnice, psihiatrične ustanove), v današnjem času pa vedno bolj posega tudi v področju vzgoje in 

izobraževanja, socialnega varstva (svetovalne centre, mladinske domove, sirotišnice, zapore) in 

družine ter v zasebne prakse. V vzgoji in izobraževanju ima posebno mesto pri delu z ranljivimi 

skupinami otrok in otroci s posebnimi potrebami. (Breda Kroflič, ustni vir, 15.04.2010) 

 

Osnovna področja pomoči vključujejo preventivne, suportivne, svetovalne ali terapevtske oblike 

strokovnega dela. Prve pomenijo pomoč pri samoaktualizaciji, varovanju duševnega zdravja, 

spodbujanju samoizražanja, komunikaciji, učenju, raziskovanju svojega notranjega sveta in čustev ob 

osebnih težavah ter hitrejše okrevanje po operacijah in hujših boleznih, idr. (Caf, 2008 in BredaKoflič, 

ustni vir, 15.04.2010) 

 

2.1.3.1. Modeli umetnostne terapije  

 

Umetnostna terapija koristi  različnim populacijam (glede na starost, izpostavljene specifične težave 

in  potrebe), s širšimi (skupnostnimi in družbenimi) ali ožjimi cilji (glede na posameznika ali ožjo 

skupino ljudi). V zvezi s tem uporablja različne medije in metode dela, ima različne terapevtske cilje 

in pristope, teoretična izhodišča in ozadja ter različne poklicne okoliščine, kar pogojuje pestrost in 
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raznolikost samega področja. Glede na število sodelujočih v umetnostno-ustvarjalnem procesu pa se 

uporabljata tako individualna kot skupinska oblika pomoči. Za socialnega pedagoga sta zanimivi obe 

(čeprav je individualna oblika pomoči redkejša, mnogokrat je prisotna vzporedno pri delu v skupini), 

odvisno od ciljev njegovega dela. 

  

Znotraj vsake od oblik terapij poznamo več različnih terapevtskih modelov: psihoanalitični, 

fenomenološki, izkustveni, kreativno-ekspresivni model in druge. Jones (2005) povzema naslednje 

paradigme, ki so prišle v dialog z umetnostjo: psihoanalitična, vedenjsko-kognitivna, humanistična in 

razvojna perspektiva. Nekateri  umetnostni terapevti se poslužujejo le ene terapevtske tehnike, medtem 

ko drugi, recimo tisti, ki delajo po modelu kreativne-ekspresije, delajo bolj integrativno. Med seboj 

povezujejo različne medije: glasbo in slikanje ali dramo in gib. Slednje je predvsem primerno v 

socialno pedagoškem delu, katerega temeljne značilnosti so večdimenzionalna in večsmerna pomoč – 

pomoč je usmerjena v posameznika, njegovo okolje ter odnos in interakcijo z njim. Različne 

modalitete medijev dopolnjujejo različne sfere posameznikovega življenja  in se prepletajo. Pri široki  

izbiri medija se lahko lažje prilagodimo na posameznika in njegovo trenutno stanje. Po McNiffu (1981 

v Malchiodi, 1998) je akcija v umetnostno-ustvarjalnem procesu redko omejena na eno metodo 

izražanja. Različne oblike umetnosti so si v terapevtskem in socialno pedagoškem delu med seboj 

komplementarne. Zaradi svoje povezanosti z imaginacijo lahko vsaka umetniška disciplina najde 

nadaljnji izraz v katerikoli drugi imaginativni modaliteti. Na primer pesem vzbudi vizualne in zvočne 

podobe, lahko se realizira skozi gib – ples ali uprizoritveno strukturo (dejanje). Vsaka modaliteta 

izraža različne in dopolnjene vidike tega, kar pesem izraža. 

 

Prevladujoči koncepti, ki jih je socialna pedagogika prevzela iz drugih disciplin, so: psihodinamični, 

humanistični, komunikacijski, interakcijski, skupinskodinamični, sistemsko razumevanje ter koncepti 

skupinskega dela. Zato so za socialno pedagogiko v spektru uporabe umetnosti izmed zgoraj naštetih 

paradigem zanimive in uporabne predvsem tiste, ki vključujejo te koncepte socialne pedagogike. Na 

grobo bom opisala in predstavila nekatere modele umetnostne  terapije,  ki so blizu  socialni 

pedagogiki. 

 

Carl Ransom Rogers je osrednja osebnost humanistične psihologije. Pomemben koncept v njegovi 

teoriji je koncept samoaktualizacije – osebnostne rasti. Ta predpostavlja, da je v vsakem človeku neka 

notranja moč, ki vodi posameznika k rasti, učenju, izpopolnjevanju, preseganju kriznih situacij in 

spreminjanju. V umetnostno kreativnem procesu odkrivamo kaj pravzaprav je ta moč. Pod kakšnimi 

pogoji lahko pride na dan. Zakaj je včasih zakrita in kakšni postanemo, ko jo v sebi odkrijemo. Ključni 

faktorji uspešnega kreativno terapevtskega procesa so kvalitetni odnosi, ki se gradijo v suportivnem in 

varnem okolju. Natalie Rogers podrobno raziskuje kvalitete, ki so bistvene za uspešen kreativno 

terapevtski odnos, pri tem izhaja iz indirektnega pristopa in h klientu usmerjenem delu. To pomeni, da 

v humanistično usmerjeni umetnostni terapiji terapevt ne posega v umetniško dejavnost klientov, 

vendar jih podpira in potrjuje s pohvalami, ponavljanjem njihovih komentarjev, z zagotavljanjem, da 

so na pravi poti itd.  (Malchiodi, 1998; Schuller, 2008) 

 

V psihoanalitično usmerjeni terapiji pa terapevt pomaga klientu, da nezavedne vsebine, ki jih izraža z 

umetnostjo, pridejo v zavest (Malchiodi, 1998). »V procesu umetnostne terapije bolnik ne pripoveduje 

o doživetjih in izkušnjah iz preteklosti, ampak jih izrazi in predela skozi umetnostni proces. Dokler 
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spomini na težko izkušnjo niso predelani, se ta ohranja kot nedokončano dejanje, ki ga je težko 

sprejeti. Če jo upodobimo v umetnostnem izdelku, se odmaknemo od nje, si jo ogledamo kot 

zaključeno, zaokroženo dejanje in jo tako sprejmemo.« (Vogelnik, 1996, s. 14).  

Najbolj usmerjevalna je umetnostna terapija socialnega behaviorizma, ki s pomočjo umetniške 

dejavnosti uči posameznika, da prevzame v življenju drugačne, ustreznejše vloge (Pečjak, 1987). 

 

 

2.2. UPORABA PRINCIPOV  UMETNOSTI V SOCIALNO  PEDAGOŠKEM 

KONTEKSTU  

 

Umetnostni mediji se lahko uporabljajo tudi ne strogo terapevtsko: kot psihosocialna, osebna in 

družbena pomoč ali pomoč ranljivim in marginalnim skupinam. Lahko imajo podporno funkcijo. Tako 

se  uporabljajo v preventivne namene, kot pomoč pri samoaktualizaciji, varovanju duševnega zdravja, 

spodbujanju  komunikacije in učenja. Spodbujajo razvoj osebnih in socialnih veščin. Potencirajo 

globljo komunikacijo in refleksijo znotraj različnih skupin (npr. samopomočnih skupin, lokalne 

skupnosti, marginalnih skupin, tima in supervizijske skupine ali delovnih skupin) ter dajejo 

marginalnim in zatiranim skupinam možnost izražanja svojega doživljanja življenjske situacije širši 

skupini. V smislu slednjega lahko umetnost deluje tudi animacijsko, aktivistično in pomaga pri 

družbenih spremembah. Lahko je most različnih subjektivnih in skupinskih svetov. Lajša njihovo 

razumevanje in odprto komunikacijo. Sproščeno vzdušje ustvarjanja v skupini pripomore tudi 

k izoblikovanje pozitivne skupinske klime, sprejetosti, samozaupanja in zaupanja v druge ljudi  

 

2.2.1 Pomen umetnosti pri komunikaciji 

 

»Tam, onkraj zamisli 

o ustreznem in nepravem ravnanju, 

obstaja polje. 

Tam se bova srečala. 

Ko se duša zlekne v tisto travo, 

svet postane prevelik, 

da bi izgubljali besede o njem.« 

(Rumi) 

  

Za živo izraznost je govor premalo. Umetnost kot orodje komunikacije z nebesednimi tehnikami 

presega meje, ki jih postavlja besedna komunikacija. Nebesedna komunikacija preko umetniškega 

medija je pomembno komunikacijsko sredstvo, saj pomaga pri izražanju besedno težje izrazljivega. 

Tako kdaj telesni izraz igralcev in plesalcev daje slutiti več notranjem svetu nastopajočega, kot bi 

opisale besede. Nebesedna komunikacija je pomemben medij izražanja vseh ljudi, še posebej pa 

osebam s psihosocialni in vedenjskimi motnjami, psihotičnimi motnjami, osebam s posebnimi 

potrebami, osebam iz manjšinskih kultur ali priseljencev, marginalnih ter ranljivih skupin. 
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Umetnost je način, kako lahko drugim približamo naše lastno doživljanje, stanje in zgodbo. Takšna 

komunikacija je bolj izkustvena in sočutna. Odpira pa tudi možnost, da se doživljajsko “postavimo v 

čevlje drugega” -  ustvarjalca ali osebo v psihosocialni stiski. To je bistvena prvina socialno 

pedagoškega dela. Zaradi principa totalne komunikacije s pomočjo umetnosti lažje delamo s čustvi, 

saj dobimo več informacij o njih. Tako bolje vemo, kako se človek počuti in s čim se sooča. Bolje 

razumemo svet človeka, s katerim delamo, in lažje začnemo z intervencijami tam, kjer posameznik 

“stoji”. Ustvarjalni medij nam veča dojemanje drugih, odpira radovednost in empatijo do njihovega 

dojemanja svet. Tako so v študiju socialne pedagogike na Nizozemskem (Hogeschoolvan Arnhem en 

Nijmegen) študentje ponaslikali sliko shizofrenih bolnikov. S pomočjo tega so mnogo bolj dojeli način 

mišljenja in razumevanja pojavov ter delovanje in procesiranje teh posameznikov (recimo, kako so 

sliko natančno dodelali, kakšna potrpežljivost je bila pri tem potrebna, in podobno). Mnogokrat nam o 

človeku veliko pove že način, kako ustvarja, kako se nečesa loti in kako deluje v odnosu z umetniškim 

medijem. To nam pomaga posameznika hitreje razumeti ter s tem omogoča hitrejše in učinkovitejše 

socialno pedagoške intervencije. (Albert Sanders, ustni vir, 02.02.2010; Pieter van Leuven, ustni vir, 

28.01.2010) Pri tem se je dobro zavedati, da ob sprejemanju (zaznavanju) umetniško-ustvarjalnih del 

drugih, doživljamo tudi velik del sebe, svojih projekcij in lastnih psihičnih vsebin. Umetniški izdelek 

je pripomoček za doživljanje in vživljanje v lastno in tuje stanje, ki je drugačno od vsakdanjega in 

rigidnega. 

  

Ustvarjalno-umetniški proces je tudi globlje potovanje navznoter - v lastne vsebine, s pomočjo 

odkrivanja nezavednega in potlačenega. Človek preko umetnosti  pride v bolj neposreden stik z 

nezavednimi vsebinami in lahko z njimi komunicira, tako lahko na njih reagira ali jih prepoznava bolj 

holistično (Arieti, 1976).  Teorija psihosinteze (Partiff, 1996) to opisuje kot sintetiziranje umskih, 

čustvenih, telesnih in duhovnih delov v združeno učinkovito celoto – tako se “razistimo” in 

zavzamemo distanco. Ko te dele povežemo v jaz, jih lažje obvladamo. Na podobnem principu deluje 

kreativno-ekspresivna terapija. Psihosinteza tudi govori o komunikaciji in integraciji različnih »jazov« 

posameznika. Preko bolj celovitega doživljanja samega sebe, znamo bolje sprejemati in ceniti vse kar 

nosimo v sebi.  

  

Če se v ustvarjalni dejavnosti izrazimo in dokažemo drugim (naredimo produkt, izdelek), se počutimo 

bolj pomembnega in sprejetega. Še bolj kadar ustvarjalna dejavnost poteka v skupini in skupaj 

soustvarjamo. Skupinsko soustvarjanje ima nekatere prednosti pri razvoju socialnih veščin, saj 

vključuje poslušanje in upoštevanje drugih ter učenja samozavestnega izražanje sebe v skupini. Torej 

nas uči dobre komunikacije, socialnih veščin in razvija samopodobo. Zaradi principa totalne 

komunikacije (ali komunikacije po čim več senzornih poteh) medij olajšuje komunikacijo znotraj 

skupin (Gardner, 1995), recimo v samopomočni skupini, pri vzgoji in izobraževanju ali superviziji, v 

skupnostnem delu. Umetniški medij vpliva blagodejno na skupinsko dinamiko in skupino poveže ter 

poenoti. 

 

Razkrivanje jaza skozi umetniško-ustvarjalno formo pomeni tudi razkrivanje lastne identitete, 

doživljanja in osebne zgodbe.  Če je to intimno razkrivanje od drugih sprejeto, se oseba lažje soočiti in 

komunicirati s svojim morebitnimi konfliktnimi vsebinami. Ustvarjalni mediji imajo, pri taki 

samopredstavitvi in intimnem razkrivanju sebe, prednost - posebej pri ranljivih skupinah. Izražanje 

preko medija je posredno, zato se posameznikov »jaz« ali »ego« počuti manj ogroženega – ne 
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potrebuje obramb, osebi občutljive teme ali nezavedne vsebine se lahko lažje izrazijo kot bi se pri 

neposredni predstavitvi sebe (recimo samo v pogovoru).  

 

Umetnost je tudi domišljijski in svobodno »izrazni« prostor za ustvarjalca, s katerim komunicira z 

občinstvom. Komunikacija z občinstvom ima tudi dodaten pomen. Močne notranje procese lahko 

spodbuja tudi pri (sicer bolj pasivnem) občinstvu. Podobna stvar se nam dogaja kadar beremo 

pravljice ali zgodbe. Gledalci v sebi doživljajo izrazni in reflektivni prostor. Občinstvo se preko 

predstavljene umetnosti dotakne lastnih globljih vsebin in dinamik ter jih procesira. Simboli jim lahko 

predstavljajo osebne pomene in povezave. Tako tudi občinstvo ustvari nek odnos z »umetnino« - tako 

kot je »umetnina« ogledalo »umetnika« samega, je ogledalo tudi gledalcem, ki se odraža v njihovem 

odnosu do predstavljene umetnosti. Spomnimo se recimo grških dramskih iger, in katarze, ki jo 

doživlja občinstvo. Ali nam blizu umetnika, filma ali drame, in kako preko njih prihajamo v bolj odprt 

in zavesten stik sami s seboj ter svojimi vsebinami. 

 

2.2.2. Igra in umetnost 

 

»Dan brez smeha je dan, vržen stran.« (Charlie Chaplin) 

  

Pri povezavi umetnosti in socialne pedagogike ima velik pomen tudi igra in spontanost pri ustvarjanju. 

Mnogi avtorji (Csikszentmihayli,1997; Kroflič 1999; Vogelnik 1996, idr.) jo omenjajo na različne 

načine. Poudarjajo, da je eden izmed temeljnih faktorjev, ki ustvari pogoj za konstruktivno in dobro 

ustvarjalno izrazno delo. Igra in ustvarjalno-umetniško izražanje sta tesno povezana. Igra je v razvojni 

stopnji predhodna ustvarjalnosti in umetniškem udejstvovanju, razvoj njene komponente in kvalitete 

pa ima temeljni pomen tudi pri kasnejšem umetniškem izražanju. Razvijanje igre ježe pri razvoju otrok 

izrednega pomena. 

 

Rosmalen  (2009) definira in povzema karakteristike igre kot spontano vedenje: je relativno svobodno 

od zunanjih pravil in pričakovanj. Igra je sama sebi namen, in primarno ni izvedena za izbran cilj ali 

produkt, ampak jo poglavitno motivirajo posameznikove želje in potrebe. Izhaja iz notranjega prostora 

kontrole (igralec se odloči, kaj se bo zgodilo). V igri imamo pozitiven občutek in veliko mero spontane 

pozornosti. 

  

Tega potenciala se zavedajo in ga uporabljajo socialni pedagogiki sorodni pristopi (kot tudi igralna 

terapija in ostale metode pomoči z umetnostjo). Znana sta na primer doživljajska pedagogika in 

praktičen koncept ''delo-igre'' (»Playwork«).  Slednji v doživljajskih igriščih (»adventure playground«) 

uporablja igro kot medij pedagoških, socialnih in osebnih procesov otrok in mladih. Doživljajska 

igrišča imajo tudi vlogo preventivnega skupnostnega dela lokalnih skupnosti.  

Strokovnjaki delo-igre so ob raziskovanju in opazovanju otroške igre odkrili, da otroci sami v sebi 

nosijo notranje vire in potenciale, s pomočjo katerih se preko igre soočajo. Predelujejo in podoživljajo 

pozitivne ter negativne življenjske izkušnje, pod pogojem, da imajo za to zagotovljen varen prostor. Za 

konstruktiven razvoj posameznikov moramo že otrokom ponuditi možnost, da sami, glede na njihove 

potrebe odločajo o lastni igri. (http://www.cpm.... ) 
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Filozofija ''delo-igre'' (prav tam) povzema dognanja o igri. Igra je: 

 temeljna otrokova in človekova biološka potreba in pravica, 

 primarni način vstopanja otroka v svet in odnose s soljudmi, 

 način odkrivanja in raziskovanja lastnih omejitev in omejitev drugih, 

 učenje socialnih in praktičnih veščin, 

 pomembna za razvoj osebnosti, domišljije, kreativnosti in lastnih potencialov, 

 način za učenje pravičnosti, enakopravnosti, sodelovanja in spoštovanja različnosti, 

 uspešen način socialnega vključevanja in manjšanja socialnih, kulturnih, nacionalnih in 

generacijskih razlik, 

 najpomembnejši način, ki otrokom in mladim omogoča učiti se o sebi, svoji kulturi in 

svetu, ki jih obdaja (saj igra dviguje motivacijo za spoprijemanje s seboj in svetom) 

 

Hkrati igra vključuje lastnosti in procese doživljaja, ki nudi izkustveno učenje skozi lastno delovanje 

in dogajanje, spodbuja močna čustva in poglobljeno zavedanje (Krajnčan, 2002). 

 

Igra že sama po sebi otrokom veliko nudi, a pri njej, za razliko od umetnosti, ni nujno izdelka. 

Umetnost torej pomeni izdelovati neke trajne konfiguracije, proces ustvarjanja pa vključuje elemente 

igre (Rosmalen, 2009).  Produkt daje umetniškem procesu posameznika in skupine še dodatno 

vrednost, ki ima konstruktivno vlogo tudi pri socialno pedagoških intervencijah. Veča občutek 

samozavesti in moči, ker je nekaj uspelo, daje samorealizacijo in samopotrditev. Preko izraženih tem 

se spodbudi komunikacija in dialog z občinstvom in družbo, ustvarjanje produkta že mnogokrat samo 

po sebi navdihuje. Načeloma umetnostno ustvarjanje  zahteva tudi bolj konstruktivno in integrativno 

funkcioniranje ega kot igra (prav tam), čeprav bi naj spodbujajoče umetniško ustvarjanje vedno 

vsebovalo elemente igre in sproščenosti. 

 

2.2.3. Opolnomočenje preko umetnostih 

 

V socialno pedagoških intervencijah smo usmerjeni v opolnomočenje. Pri tem je pomembno, da 

izhajamo iz obstoječih osebnostnih, materialnih in socialnih virov posameznikov, skupin in njihovega 

okolja. S tem podpiramo njihovo kreativnost in iniciativnost pri premagovanju realnih življenjskih 

situacij in ovir,  prispevamo k samopotrjevanju in individualizaciji ter smo odprti za pluralizacijo 

življenjskih stilov (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Pomembna je podpora ter spodbujanje močnih točk 

in lastnega angažmaja sodelujočih oziroma vpletenih  

 

V tem se loči socialno pedagoški pristop od terapevtskega. Socialni pedagog prenese ustvarjalno-

terapevtski proces in umetnostne medije čim bolj v vsakdanje okolje, v način življenja in kontekst 

ljudi  s katerimi dela: v lokalno skupnost ali drugačno skupnostno delo, ustvarjalno-terapevtsko delo 

na ulici, v šolo, v domove za ostarele, v mestne četrti in azile, v posameznikove  hobije in načine 

opravljanja vsakdanjega opravila, v doživljajsko pedagoške aktivnosti, itd. Medtem je okolje 

kreativnega terapevta bolj terapevtsko, v ločenem prostoru, kjer se izvaja oz. dogaja kreativna terapija. 

(Wytske Lankester, ustni vir, 29.1.2010) 

 

Pri opolnomočenju in socialno pedagoških intervencijah gre za spodbujanje in pomoč pri oblikovanju 
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takšnih življenjskih razmer, ki omogočajo socialno in osebnostno realizacijo posameznika, znotraj 

ožjega in širšega življenjskega konteksta. To za interveniranje pomeni izhajanje iz in upoštevanje 

danih življenjskih struktur posameznikov ali skupin (Kobolt, 1997). Intervencije ne smejo zaobiti 

danih življenjskih struktur, pač pa jih morajo, ob upoštevanju individualnih in družbenih virov, 

dopolnjevati  ter si pri tem prizadevati za njihovo stabilizacijo, spreminjanje in razvoj. Umetniško 

ustvarjanje razkriva posameznikove lastne vire. S tem spodbuja procese spreminjanja in razvoja ter 

hkrati spodbuja osebno realizacijo, pri čemer so posameznikove strukture vir izkušnje. Človeka sooča 

s stanjem svobode, z odprtim praznim prostorom, tako da je primoran izbrati svojo naslednjo potezo in 

zapolniti prostor. Spodbuja lasten angažma in zvišuje stopnjo odgovornosti, s tem nudi kreativnost pri 

premagovanju obstoječih težav in ovir. 

 

Umetnostno ustvarjalni medij se socialnemu pedagogu predvsem nudi kot dodatno »orodje« pri 

socialno pedagoških intervencijah. Zaradi svoje široke obsežnosti in uporabe, vsakokratno dopušča 

izbiro različnih tehnik, metod in vrst posegov. Iz večdimenzionalnosti intervencijskih poseganj lahko 

razberemo široko paleto metodičnih izpeljav v konkreten primer posameznika, v njegov življenjski 

prostor in subjektivno doživljanje. V procesu nudenja socialno pedagoške pomoči je potrebno vključiti 

tiste ukrepe, ki se v odnosu do posameznika pokažejo predvsem kot individualno ustrezni, prilagojene 

njegovim osebnim potrebam in življenjskim okoliščinam.  

 

Za uspešno obvladovanje življenja so pomembne osebne, socialne in komunikacijske kompetence. 

Socialna pedagogika mora biti usmerjena v vsakdanje življenje uporabnikov ter razvijati oporo in 

zaščito za produktivno spoprijemanje s težavami (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Pri poseganju v 

»življenjsko realnost« posameznika ali skupine ne bi smeli biti osredotočeni izključno na »probleme«, 

napake, težave in pomanjkljivosti, temveč se usmeriti tudi na »pozitivne vidike« ali »lastne oporne 

točke«. Torej tiste, ki posamezniku lahko okrepijo samozaupanje, samopodobo,občutek celostnosti, 

zavedanje ali vrednotenje samega sebe.  

 

Gledano iz širše perspektive, je temeljni potencial umetnostno kreativnih dejavnosti v socialni 

pedagogiki omogočanje novih pomembnih doživetij, ki pripomorejo k spoznavanju in preizkušanju 

sebe, iskanju močnih točk, pozitivni samopodobi posameznika, novem ustvarjanju sebe in razvijanje 

odnosov v skupini. Osebna motivacija za spremembe in vpliv izkušenj je močnejši, če se posreduje 

preko konkretnih, živih in čutno zaznavnih novih izkušenj ter ne samo preko informacij ali pogovorov. 

Eksperimentiranje v umetnostnih medijih ustvarja takšne žive izkušnje in situacije. Hkrati je za 

umetniško ustvarjanje značilno notranje motivirano vedenje (Kroflič, 1992). Posamezniki se preko 

njega svobodno izražajo, doživljajo lepoto, razvijajo ustvarjalnost, ustvarjalno razmišljajo in se 

sprostijo. V ustvarjalnem procesu se lahko čutijo uspešne in posledično zadovoljne s sabo, medtem ko 

se na nekaterih drugih področjih življenja morda ne – saj ne dosega zahtev in pričakovanj (staršev, 

učitelja ali učnega programa, družbe, pričakovanj na delovname mestu, lastnih ponotranjenih 

pričakovanj). Posledično se lahko pozitivna izkušnja (kot tudi čustveno zadovoljstvo in sproščenost), 

ki jo doživljajo pri umetniškem ustvarjanju, razširi tudi na ostala področja. Posameznika aktivira na 

drugih področjih njegovega življenja, saj viša osnovno motivacijo in voljo,  s tem veča 

zadovoljstvo, daje osebni smisel in izboljša splošno počutje. 

 

Posamezniku z utrjenimi vzorci funkcioniranja in posledično z utrjeno družbeno vlogo ni preprosto 
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verjeti v premičnost njegovih (družbenih) vlog, hkrati pa to potrebuje. Pri tem mu pomaga občutek 

moči nad lastnimi pojmi in potmi v življenju, torej vedenjem, navadami, mišljenjem in čustev. Ta 

občutek moči in poglobljenega razumevanja večajo umetnostni mediji. Omogočajo samospoznavanje 

in aktivno raziskovanje znotraj tega ´eksperimentalnega polja´, zato so dobro orodje za socialnega 

pedagoga. Pomoč za samopomoč ter opolnomočenje sta ideji o polni, resnični moči, ki izhaja iz prave 

mere notranje gotovosti in trdnosti. Ta pogojuje stik s seboj in ne odtujenost. Umetnostno raziskovanje 

in animacija išče temelje te gotovosti. Umetnostni mediji se ponujajo kot konkretno orodje, ki pomaga 

pri soočanju posameznika s seboj in svetom. 

 

2.2.4. Podpora skupine 

 

Ustvarjalni mediji pomoči so velikokrat sredstvo za posredovanje in izražanje občutkov, čustev in 

misli v procesu socialne izmenjave. S tem blagodejno in spodbudno vplivajo tudi na opolnomočenje 

skupin in skupnosti ter podpirajo pozitivno skupinsko dinamiko  

  

Skupnost, ki jo ustvari in poveže umetnostni medij, je spontana in naravna. Model takih skupin 

navaja Vogelnik (1993),  ko govori o začetku neprofesionalne gledališke skupine v 70. letih (zdaj 

znane pod imeni Living theatre, Open theatre v Ameriki, gledališče Grotowskega na Poljskem, 

Ekpression corporelle – francoska skupina za telesno izražanje, itd.). Pri teh in podobnih skupinah 

govorimo o načinu, kjer je proces pomembnejši od končnega izdelka, pomembno je spreminjanje 

posameznika v skupini in rast vse skupine. Razlika glede na druge gledališko-gibalno koncepte je 

vidna že v samem poimenovanju srečanj, ki niso vaje, so doživetje ali izkušnje. Takšne skupine 

zagovarjajo skupno avtorsko ustvarjanje, za katerega je značilno ustvarjanje in sodelovanje celotne 

skupine, ne le vodje ali koreografa. Gre za strmenje k demokratični razporeditvi vlog v skupini. 

Sodelujoči namreč sproti odkrivajo in sprožijo medsebojne reakcije ter iščejo pristne odgovore nanje. 

Izhodišča za ustvarjalno delo v tovrstnih skupinah so odnosi med ljudmi, in ne vnaprej pripravljene 

ideje vodje oziroma mentorja.  V tem smislu je interakcija bistvena za dober proces v ustvarjalni 

skupini. Bistvena je tudi vključenost, ki zadovolji  potrebo po priznanju posameznikove posebnosti in 

lastne identitete. 

  

Značilnosti podobnih ustvarjalnih skupin opisuje tudi Heinl (2000, v Rutar 2009). Cirkuško 

pedagoška doživetja predstavlja kot naravnanost k sprejemanju različnih pobud in idej udeležencev, 

drug drugemu pokažejo kaj novega, kar jih vleče iz anonimnosti. Takšna skupina tudi omogoča, da v 

posebni naravi odnosov pridejo na dan naše specifične (morda prej nepoznane) karakteristike 

(Rosmalen, 2009). Različni deli osebnosti pridejo na dan v različnih situacijah, s tem jih lahko 

raziskujemo in spodbudimo, ali pa ozaveščamo manj funkcionalne vzorce vedenja in navade. Heinl 

nadaljno izpostavlja, da vzdušje vzajemnosti in krožnosti vlog sicer pripomore k bolj sproščeni 

statusni in skupinski sestavi, kljub temu pa vsak tudi v tovrstni skupini izstopa s svojimi potrebami po 

sprejemanju, odobravanju in nadzoru. Usklajevanje med udeleženci glede teh temeljnih odnosov 

pomeni nihanja in napetost.  

Za občutek varnosti, ki naj ga nudi tovrstna skupina, je treba zaznati in prepoznati možne napetosti in 

jih preusmeriti v konstruktivne odnose. Pri tem je za socialne pedagoge potrebna občutljivost in 

razumevanje procesov v skupini. 
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V taki skupini posameznik raziskuje in poglablja tudi različne vloge in aspekte samega sebe, ki mu 

prej morda niso bile tako znane. Uči se tudi kdaj je potrebno biti aktiven, kdaj pasiven, raziskuje  željo 

in načine uveljavljanju lastnih idej, presoja tudi, kdaj je potrebno prepuščanje odločitve drugim. 

Posameznik, ki aktivno izraža željo po odločanju je hkrati zmožen aktivnega sprejemanja idej drugih, 

trenira zmožnost voditi in biti voden (Heinl, 2000, v Rutar, 2009; Vogelnik, 1993).  Zato je takšno delo 

je še posebej zanimivo za opolnomočenje ranljivih skupin. 

 

Umetnostni medij lahko spodbudi različne procese,  zato se tudi uporablja kot medij komunikacije 

skupnosti, medij povezovanja skupine in ustvarjanja občutka pripadnosti, spodbujanja angažiranosti, 

raziskovanja in odpiranja kritičnih oziroma generativnih tem, animiranja in refleksije. Ti potenciali 

umetnosti se uporablja tudi pri skupnostnem delu, saj pomagajo opolnomočiti in povezati skupnost 

na mnogo nivojih. 

 

Skupina, ki gre skozi trajnejši (ali pa tudi krajši intenzivnejši) ustvarjalni proces, zadovoljuje 

različne potrebe in nas uči na več nivojih. Odvisno od skupinske dinamike in drugih značilnosti, velja 

v različnih merah tudi za tako skupino, da v njej: 

 zadovoljujemo svoje osnovne socialne potrebe, npr. potrebe po varnosti, zaupnosti, po 

druženju, pripadnosti, ljubezni in intimnosti, pa tudi osnovne eksistenčne potrebe. Te 

navadno zadovoljujemo v t.i. primarnih skupinah, nekatere izmed teh potreb pa lahko 

zadovoljimo tudi v drugih skupinah (na primer gledališki ali drugače ustvarjalni skupini) 

 uresničujemo različne kulturno specifične potrebe in interese, načrte, delovne naloge, 

potrebo po zabavi. 

 Ustvarjamo male socialne mikro-svetove, kjer dobijo naše potrebe in želje, naše dejanja in 

obnašanja svoj smisel (Ule, 1997). 

 

2.2.5. Umetnost kot varovalni dejavnik 

  

Glede na paradigmo vse življenjskega razvoja se razvija  nov pristop pomoči, ki sestoji iz vnašanja 

osebnih virov, varovalnih dejavnikov in procesov v življenje posameznika, ter s tem razvijanje 

njegove odpornosti. Varovalni dejavniki delujejo kot dejavniki, ki prispevajo k  prekinitvi negativnega 

razvoja posameznika in preusmerijo potek razvoja v pozitivno smer (Magnusson in Stattin, 1998, v 

Horvat, 2003). Ti dejavniki zmanjšujejo ali izničijo učinke neugodnih okoliščin (višajo odpornost na 

njih) ter tako ohranjajo psihosocialno zdravje in ustrezno delovanje posameznika (Mikuš-Kos, 1999, v 

Cajnko, 1999). V zvezi s tem  Mikuš-Kos (2000, v Horvat 2003) poudarja, da odpornost nikakor ni 

stalen prilastek posameznika in ni lastnost splošnega značaja. S časom in z okoliščinami se lahko 

namreč spreminja. Zato jo lahko tudi razvijamo in spodbujamo. 

 

Kateri so tisti varovalni dejavniki, za katere menim, da jih razvijanje ustvarjalnosti in umetniškega 

ustvarjanja (individualno ali v skupini) lahko spodbuja? To so: socialne sposobnosti, sociabilnost, 

sposobnost konstruktivnega prispevanja k skupinski dejavnosti, dobri odnosi z vrstniki, sposobnost 

prevzemanja različnih vlog, sposobnost izraziti možnost in vire (ki so na voljo otroku/posamezniku), 

dobra pozornost, dobre intelektualne sposobnosti, sposobnost abstraktnega mišljenja, 
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miselna  prožnost, sposobnost preizkušanja različnih pristopov pri reševanju nalog v novih 

okoliščinah, sposobnost obvladovanja in uravnavanja impulzov, aktivna orientacija in vera v to, da je z 

lastnimi prizadevanji  mogoče uravnati svojo življenjsko pot, ter usmerjenost v prihodnost. Naštela 

sem skoraj vse varovalne dejavnike, ki jih omenja Mikuš-Kos (1992, v Cajnko, 1999). Izpustila sem  

ženski spol (na katerega ne moremo vplivati) in lastnosti temperamenta. Na zadnjega z umetnostnimi 

mediji direktno ne moremo vplivati, lahko pa lastnosti temperamenta »upogibamo« in vzgajamo. 

Recimo: če je nekdo zelo impulzivne, ekstravertirane in nekontrolirane narave lahko z določenimi 

mediji in njihovimi lastnostmi (ali apeli, kot jih imenuje Rosmalen (2009)) spodbujamo zavedanje in 

kontroliranje lastne impulzivnosti (recimo v gledališču) ali razvijamo tudi introvertiranost (recimo pri 

slikanju). Preko takšnega učenja začnemo s temperamentnimi lastnostmi ravnati drugače, učimo se jih 

uporabljati v prid sebi in drugih.  

 

Vnašanje umetnosti in ustvarjalnosti v posameznikovo življenje, vidim predvsem kot spodbujanje 

razvoja in večanje osebnih (lastnih) virov pomoči. Predvsem, ker odpirajo človeku nove notranje 

mehanizme in sposobnosti za spoprijemanje z izzivi, notranjimi in zunanjimi konflikti, kriznimi 

situacijami, torej razvijajo posameznikovo odpornost in delujejo kot varovalni dejavnik.  Kroflič 

(1992), Liebmann (1994) in Vogelnik (1996) povzemajo te mehanizme sledeče: 

 

-          Umetnostno ustvarjanje pomaga človeku do osebnostne integracije. Med ustvarjanjem in 

čustvovanjem obstaja pomembna in močna povezava. Naloga vodje je, da sodelujočim pomaga 

raziskovati te povezave v osebnem življenju. Umetnost omogoča aktiven pretok med notranjostjo 

in zunanjostjo. 

-           Umetnost je pomembna pot nebesednega izražanja stvari, ki jih težko ozavestimo in 

besedno izrazimo. Nebesedna komunikacija je zelo pomembna za izražanje čustev. Mnoga čustva, 

zlasti negativna, je laže izraziti z umetniškimi sredstvi kot pa neposredno v stvarnih življenjskih 

situacijah. Ljudje, ki v življenju težko izražajo svoja čustva, lahko najdejo sprejemljive načine 

izražanja z uporabo umetnostnih sredstev. Umetnost pa lahko omogoči izražanje tudi ljudem, ki 

ne morejo ali pa nočejo govoriti. 

-           Umetnost je visoko ustvarjalna dejavnost.  Zanjo sta po Krofličevi (1992) značilni 

notranje motivirano vedenje (poteka zaradi ustvarjalnosti same) in spontanost. V ustvarjalnem 

procesu lahko vsak izmed nas ustvari nekaj enkratnega in posebnega. Samo vključevanje v 

ustvarjalni umetnostni proces je posamezniku pogosto enako pomembno ali celo pomembnejše 

kot končni izdelek. Ustvarjalni proces aktivno angažira čute in čustva ter sproža doživljanje. 

Hkrati za posameznika predstavlja izziv, da upodobi del svoje notranjosti. 

-          Umetnost lajša delo z domišljijo in nezavednim. Ustvarjalna izkušnja deluje kot katalizator. 

Lajša izražanje neosveščenih čustev in zmanjšuje napetosti, ki jih povzročajo razne spremembe. 

V umetnosti se namreč psihična dinamika učinkoviteje izrazi kot pri pogovarjanju. Notranje 

konflikte v ustvarjalnem procesu izrazimo, pozunanjimo in jih doživljamo na umetnostni način. 

Vzporedno z domišljijskimi podobami razvijemo samokritiko, ki ni uničevalne narave, temveč 

nas sili, da prisluhnemo samemu sebi, svojim sanjam, notranjim predstavam in oblikam v 

podzavesti. 

-          Umetnostna dejavnost spodbuja in vsebuje sprostitev, igro in veselje. Tako otroci kot 

odrasli potrebujemo sproščeno in veselo igro. Igra ima pomemben vpliv na razvoj otroka, ne le v 

smislu čustvenega, temveč tudi umskega in telesnega razvoja. Igra je pomemben element tudi pri 
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umetnostnem delu z ljudmi vseh starosti. 

-          Umetnost lajša dojemanje, razumevanje in sprejemanje težko razumljivih ter zapletenih 

(tudi neumetniških) snovi, situacij oz. lastnega doživljanja znotraj njih. Spomini na neprijetno 

izkušnjo ostajajo kot nedokončana dejanja, ki jih ni mogoče asimilirati in integrirati. Če to 

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

dokončano dejanje. Tako pridemo do novih spoznanj in neprijetno izkušnjo tudi sprejmemo. 

-          Umetnostno izražanje povečuje osebno kompetentnost in samopotrjevanje posameznika 

preko lepih izdelkov. Umetnost omogoča boljše razumevanje in kontrolo svojega telesa in čustev, 

razvijanje občutka za družbeno sprejemljivo obliko izražanja spoznanj, čustev in občutkov. Veča 

se sposobnost obvladovanja okoliščin in usmerjanja življenja, kar je pomembno za 

samospoštovanje in dobro počutje vsakega posameznika. 

-          Umetnostne stvaritve so obstojne, posnamemo jih in raziskujemo kasneje. Namen 

nebesednih dejavnosti in stvaritev je velikokrat spodbujanje in razvijanje besednega 

komuniciranja in refleksije. Sodelujoči se pogovarjajo o svojih stvaritvah. Preko stvaritev ima 

vsak posameznik možnost, da se besedno izrazi in s tem prispeva k razumevanju in sprejemanju 

samega sebe in drugih. 

-          Skupna dejavnost sprošča delovno energijo, spodbuja komuniciranje in izmenjevanje ter 

daje občutek pripadnosti skupini. S preventivnim in terapevtskim delom poskušamo izboljšati 

komunikacijo in tako pomagati posameznikom in skupinam do medsebojnih odnosov in 

sodelovanja. Poleg tega se razvija občutek za skupno delo in medsebojno pomoč. S tem, ko 

posameznik svobodno izraža samega sebe,  lahko zadovoljivo komunicira tudi z drugimi. 

 

 

2.3. OD USTVARJALNOSTI DO IZKUSTVENEGA UČENJA 

 

2.3.1. Ustvarjalnost  

 

»Vzgajanje ustvarjalnosti je vzgajanje za življenje«   

(Erich Fromm) 

 

Po Frommu (1959) ustvarjalno naravnanost lahko doseže vsak človek. Ustvarjalnost je zelo širok, 

večplasten in kompleksen pojem, ki pomeni mnogim ljudem različne stvari. Osredotočila se bom na 

definicije, procese in značilnosti ustvarjalnosti, ter njihove učinke, ki se mi zdijo koristni za socialno 

pedagoško delo.  

 

Človekova ustvarjalnost (Trstenjak, 1981) je dejavnost in hkrati lastnost mišljenja, način mišljenja, 

sposobnost, osebnostna lastnost oziroma poteza. Za ustvarjalni proces je značilna spontanost, ko 

naključne zunanje spodbude učinkujejo na podzavest, se uskladiščijo v spominu in spontano 

preoblikujejo v nove domislice in pojave. Ustvarjalnost je rezultat delovanja celote osebnosti 

posameznika. Je delovanje s produktivnim in neproduktivnim učinkom. Kroflič (1999) povzema 

sodobna odkritja, da umetniška dejavnost spodbuja ustvarjalnost. Saj stimulira zavest o telesnih 

močeh,  krepi zmožnosti predstavljanja, prispeva k razvoju hkratnega zavedanja sebe in okolja, 
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integrira zavedanje, spoznanje, spominjanje, občutenje in pretok misli. Torej krepi povezanost misli in 

akcije.  

 

Ustvarjalnost ni enovita lastnost. Pojem vključuje več različnih sposobnosti oziroma dejavnikov 

ustvarjalnega mišljenja, kot so fleksibilnost, fluentnost, spontanost, odprtost, originalnost in 

elaborativnost (način izvedbe zamisli), ki so pri posamezniku različno razviti (Trstenjak, 1981). Za 

ustvarjalno dejavnost je bolj značilno notranje motivirano vedenje, ki ne potrebuje zunanje stimulacije, 

ampak poteka zaradi ustvarjanja samega (Kroflič, 1992). Gonilna sila, ki žene človeka v življenje, je 

zavest, da je nekdo, ki aktivno posega v svet (in s tem ustvarja). Občutek, da smo ustvarjalni, daje 

človeku svobodo in zagon. V ustvarjalni dejavnosti je posameznik bolj neodvisen, radoveden do sveta, 

odprt do soljudi in okolja ter izviren. Ustvarjalna naravnanost pomaga posameznikom iskati nove 

rešitve tudi v zelo težavnih situacijah. 

  

Ustvarjalnost je eden izmed glavnih načinov, s katerim se človek otrese spon in svojih pogojenih 

odzivov, vsakdanjosti. Pomembno se mi zdi opozoriti na to, da ustvarjalnost ni samo izvirnost in 

neomejena svoboda, ima tudi omejitve. Čeprav se razlikujejo od vsakdanjega mišljenja, se mora (za 

normalno funkcioniranje) s tem mišljenjem povezati in skladati, ali drugače, biti mora nekaj, kar 

vsakdanje mišljenje razume, sprejme in upošteva (Arieti, 1976). Tukaj je meja ustvarjalnosti in norosti 

tanka. Saj ustvarjalnost izhaja iz nasprotja med kaosom in redom. V procesu spodbujanja in 

dopuščanja spontanega ustvarjanja ne gre pozabiti na potrebo po določeni meri nadzora, saj 

»neusmerjena ustvarjalnost lahko postane bolj rušilna kot uvrščevalna sila« (Spolin, 1980, s. 20). 

 

Usmerjenosti Spolin (prav tam) pravi jedro ali žarišče pozornosti. To pomeni, da je ustvarjalnost lahko 

tudi raziskovanje in igra v zvezi z določeno osebno, odnosno ali skupinsko problematiko. Žarišče 

pozornosti je lahko dan problem (oziroma poljubna osebna ali skupinska ´tema´, ki jo želimo 

raziskovati), ki v skupinskem delu iz ´soigralcev´ izzove odnos, ne pa medsebojne odvisnosti. »Jedro 

pozornosti sprošča skupinsko moč in individualnega duha« (prav tam, s. 31), in ponuja možnost, da se 

vsak iz  svojega stališča in vzajemno z drugimi osredotoči na ´problemsko igro´. Ta je vedno znova 

polna novih žarišč pozornosti in zahteva od posameznikov, da se osredotočajo nanje, osnovno 

razpoloženje spontanosti pa ohranja igrivo naravo in daje nov zagon. 

 

Fiziološka osnova ustvarjalnosti je v različno delujočih možganskih polovicah, od katerih je leva 

specializirana za razumske, besedne in analitične procese, desna pa za prostorske, vizualne, čustvene, 

intuitivne, ustvarjalne in sintetične procese, ki potekajo na holističen način. Sposobnosti na katerih 

temelji umetniško delovanje, so vezane na delovanje desne možganske polovice. (Malchiodi, 1998; 

Vogelnik, 1996)  

Po mislecu Šri Aurobindu (1990), izhajajoč iz indijske tradicionalne psihologije, je funkcija desnice 

domišljija, ustvarjanje, v njej so centri, ki zrejo v resnico. Funkcija levice pa je preiskovanje. V njej so 

centri, ki presojajo resnico, ko jo uzremo. Aurobindu meni, da je umetnostno ustvarjanje temeljnega 

pomena za uravnotežen razvoj človeka.  »In prav umetnost je med tistimi dejavnostmi, ki razvoj 

pameti in srca najbolj pospešujejo. Vse vrste umetnosti zbistrijo um, da razume na prvi pogled, 

razvijejo v njem subtilnost, da razlikuje odtenke, ga naredijo globokega, gibčnega, tenkočutnega, 

nagloodzivnega, intuitivnega. Umu vzbude podobe, ki jih razume, ne z analizo, temveč z 

poistovetenjem in vpogledom. S pomočjo umetnosti um ne razume samo to, kar je stvarno in na 
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površju, kar torej lahko dosega znanstveni um, temveč tudi tisto, kar odpira vrata novemu znanju in 

globljim skrivnostim notranje narave.« (prav tam, s. 25)  

Predvsem na Zahodu pretirano vzpodbujamo razvoj  leve možganske polovice, razvoj desne pa 

zanemarjamo. 

 

Umetnost kot terapija ima razlago tudi v integraciji leve in desne možganske polovice. Preko 

interhemisfernega vezja se namreč procesi v obeh polovicah integrirajo. (Caf, 2008; Gardner 2005) 

Glede na številne raziskave v šolah, s poudarkom na umetnostnih dejavnostih, umetnostna vzgoja kot 

umetniška dejavnost prispeva k spodbujanju ustvarjalnosti, saj neposredno spodbuja fiziološke centre, 

kjer potekajo procesi ustvarjalnega mišljenja (Kroflič 1999, s. 31-32). 

 

2.3.2. Ustvarjalnost, umetnost in socialna pedagogika 

 

»Želim, da se navdušiš nad tem, 

kdo si, kaj si, kaj imaš in kaj je še pred teboj. 

Želim te spodbuditi k uvidu, 

da lahko sežeš veliko dlje, kot si segel doslej.« 

(Virginia Satir) 

   

Fromm (1959) definira ustvarjalnost v najširšem smislu kot sposobnost »videti« (zavedati se) in 

»odgovarjati« (odzivati se). Glede tega loči ustvarjalna in neustvarjalna stališča. Mnogi ljudje ničesar 

ne vidijo in na nič ne odgovarjajo, so slepi in gluhi ter indifenerenti do spodbud okolja. V nasprotnem 

primeru pravi Fromm, »se odzivam z vso osebnostjo.  Ne odgovarjam z možgani, očmi ali ušesi. 

Mislim z drobovjem in gledam srcem. Zlijem se v eno z opazovanim, nisem več opazovalec, nisem 

sodnik« (prav tam, s. 44-54). Umetnostni medij je za socialno pedagogiko zanimiv ravno zaradi tega, 

ker spodbuja sposobnost zavedati in odzivati se. Spodbuja celostno zaznavanje in angažiranje. S tem 

vzpodbuja globlje izkustveno doživljanje in učenje, kar pripomore k kvalitetnim socialno pedagoškim 

intervencijam in spremembam. 

 

Ena temeljnih predpostavk v teoriji kreativne terapije je, da ustvarjalnost ni domena določene skupine 

ljudi s specifičnimi lastnostmi oziroma znanji (umetnik in znanstvenik). Ustvarjalni impulz je prisoten 

v vsakem posamezniku in prav vsaka človeška dejavnost je lahko ustvarjalna, če jo človek zazna in 

zmore živeti tako. Matussek (1976, v Kosmatin, 2011) meni, da je ustvarjalnost funkcija jaza vsakogar 

izmed nas. Csikszentmihalyi (1997) in Arieti (1976) se strinjata z Matusskom, le da ločita med veliko 

ustvarjalnostjo (ustvarjalnostjo genija), ki jo imajo samo nekateri, in običajno, ki je skoraj v vsakomer 

izmed nas. Mnogi avtorji in teoretiki osebnosti (Csikszentmihalyi, 1997; Rogers 1995b, v Snoj, 2006; 

Fromm 1959; Allport, 1965, v Boeree. 1998) menijo, da je del zdrave osebnostne strukture in 

potenciala osebe, prav ustvarjalnost. Fromm opredeljuje ustvarjalnost tudi kot nagnjenost, 

usmerjenost, stališče, temu reče »ustvarjalno stališče« v smislu značajske poteze. Te značajske poteze 

po Frommu se skladajo z lastnostmi ustvarjalnih posameznikov po Csikszentmihalyi, in so sorodne z 

lastnostmi samouresničene osebnosti po Maslowu, ki se sklada s pojmom »psihično zdrave osebe« 

po (Gordon) Allportu ali s pojmom »polno funkcionirajočega posameznika« pri Rogersu .  
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Glede na zgoraj omenjene avtorje (in druge) so lastnosti ustvarjalnega človeka: odprtost za nove 

izkušnje, živeti v sedanjosti, smisel za humor, širina spoznanj in interesov, radovednost, naklonjenost 

do drugih ljudi,  široka ekstravertiranost kot tudi visoko introvertiranost (takšni ljudje so radi sami), 

nekonformizem, so zmožnost lastne introspekcije, pozitivna kritika, neodvisnost (zaupanje v lastni 

organizem), čustvena varnost in senzitivnost do okolja, odklanjanje avtoritete, ustvarjalnost oz- razvoj 

lastnih potencialov ter želja po izboljšanju stvarnosti. (Allport, 1965, v Boeree. 1998; 

Csikszentmihalyi, 1997, Fromm, 1959; Garvas, 2006; Rogers, 1995b, v Snoj 2006). Ustvarjalne in 

umetniške dejavnosti, bi naj po številnih avtorjih (Malchiodi, 1998;  Kroflič, 1999; Csikszentmihalyi, 

idr) spodbujale razvoj večine teh značilnosti in lastnosti posameznika. 

 

Pri nemotenem razvoju osebnosti ohranja posameznik zvestobo svoji lastni naravi, ohranja (ali na 

novo vzpostavlja) kongruentnost (skladnost) in razvija potenciale, kar pomeni širjenje doživljanja 

osebnostne rasti oz. samoaktualizacije, izpopolnjevanja in spreminjanja. Polno funkcioniranje 

osebnosti dosegamo tudi s tem, da opuščamo obrambo in kompulzivna zadržanja ter tveganja, ki so 

obrambno izkrivljena, ter „fasade“, ki je nastala, da bi ugodili drugim. V nasprotju oseba vztraja pri 

obrambi, zato raje vzdržuje kot širi svoje življenje. Usmerja ga po zastavljenem načrtu, čuti se vodeno, 

in ne svobodno, ter je namesto ustvarjalna povprečna in prilagodljiva. (Musek, 1988) 

 

Različni umetnostni in ustvarjalni mediji pritegnejo tudi ljudi, ki niso navajeni aktivnega oblikovanja 

lastnega procesa učenja, ustvarjanja in razvoja.  Varen prostor umetnostnega medija spodbuja odprtost 

do izkustva in doživljanja. V njem se učimo izstopiti iz omejitev. Učimo se ustvarjalne naravnanosti in 

spontanosti. Preko umetniškega izražanja smo izzvani  se pokazati »goli«, takšni kot smo, avtentično 

tukaj in sedaj, in kot takšni smo sprejeti. Spoznavamo sebe, učimo se sprejemati se takšne kot smo in 

zaupati vase. V ugodnih okoliščinah se čutimo bolj svobodne za lasten izraz. Postanemo bolj 

razumevajoči in občutljivi.  Tedaj spoznamo tudi tiste aspekte svojega delovanja, ki jih morda nismo 

zavestno sprejemali, ampak smo jih zaradi pritiskov in obramb zanikali oziroma izkrivljali 

 

 

Razvoj zdrave ali polno funkcionirajoče osebnosti je po Rogersu najbolj sprejemljiv življenjski cilj 

(Musek, 1988). Razvoj takšne naravnanosti je tudi zelo pomemben za same socialne pedagoge. Zato 

se mi zdi pomembno takšno naravnanost podpirati in razvijati že v samem študiju socialne 

pedagogike. Kot prvo, s tem spodbujamo, da študentje živo zaznavajo in opazujejo svoje okolje (in 

sebe), se ga zavedajo in ga čutijo, ter nanj ustvarjalno reagirajo (na podlagi spontane konstante 

refleksije, zaznavanja in delovanja). Kot drugo pa razvijamo razmišljanje tudi izven danih okvirjev, da 

znamo (v smislu razvoja) preseči vzorce in ustaljen pogled tudi v profesionalnem obnašanja in 

ustanovah, ter smo ustvarjalni pri iskanju rešitev posameznih situacij. S tem se učimo na situacije 

gledati sveže (in ne rutinsko) ter ustvarjati nekaj novega glede na spremembe v situacijah  in  potrebe 

ljudi, s katerimi delamo. V socialno pedagoški praksi se srečujemo z edinstvenimi primeri in 

situacijami. Na njih se moramo znati odzvati ustvarjalno. (Pieter van Leuven, ustni vir, 28.01.2010) 

 

Trstenjak (1981) in Csikszentmihalyi (1997) menita, da pravi ustvarjalec lahko kljub neugodnim 

razmeram izrazi svojo ustvarjalnost. Pri tem se sodobni teoretiki o ustvarjalnosti razlikujejo od 

Maslowa glede na hierarhijo potreb – ustvarjalni smo lahko tudi takrat, ko nekatere druge bazične 

potrebe niso zadovoljenje. Ljudje se mnogokrat zatečemo k umetnosti in ustvarjalnemu izražanju. 
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Predvsem, ko se znajdemo v težki ali v navidez ne izhodni situaciji. Psihoanalitična in ekspresivna 

paradigma umetnostne terapije opazuje, kako je naboj umetniškega izražanja intenziven pri človeku v 

stiski, pri notranjem konfliktu, ob doživljanju intenzivnih čustev (pozitivnih in negativnih) in ob 

življenjskih krizah ter prehodih (izguba partnerja, otrok, staršev, adolescenca, po travmatičnih 

dogodkih, ob bolezni, ob krizah identitete, itd.). Umetnost in ustvarjalno izražanje nam pomagata 

izraziti neubesedljivo in s tem posredno občutiti čustveno prenabito. Pomagata nam preizkušati in 

»tipati« nezavedno, to bolje razumeti, predoživeti, osmisliti, sprostiti in najti spravo s tem. 

Humanistične, kreativno-ekspresivne, transpersonalne in psihoanalitične paradigme vidijo v tem 

integrativno naravo umetniško-ustvarjalnega procesa. Deli v človeku se povežejo in med seboj 

komunicirajo. Posledično človek lahko deluje in se počuti bolj celostno. 

 

2.3.3. Ustvarjalni proces 

  

Številni avtorji, kot so Walas (1926), Woodwort (1954), Crutchfield (1961), Taylor (1959) (v 

Trstenjak, 1981, s. 13; Meekums, 2002, s.14.-21), ugotavljajo faze ustvarjalnega procesa  v 

ustvarjalno-terapevtskem procesu, in nasploh v umetniškem ustvarjalnem procesu. Pri tem 

je Wallas (1926, v Meekums, 2002) podal razumevanje ustvarjalnega procesa, kot dejavnost, ki ni 

sama  po sebi namen (avtoetilična), temveč je usmerjena k rešitvam nekega problema oziroma naloge : 

 

 preparacija – ustvarjalno »ogrevanje«, spoznavanje in vzpostavitev zaupanja; prepoznavanje 

in razumevanje gradiva, 

 inkubacija – prepuščanje ustvarjalnemu procesu, v katerem se začne razkrivati »material« za 

ustvarjalno terapevtski proces;  zorenje podatkov iz prve faze – tudi latentna faza, v kateri 

tema/snov/problem ni več v središču pozornosti, uskladiščenje v spominu, spontano 

preoblikovanje. 

 iluminacija – pojavijo se uvidi v simbolni pomen imaginativnih podob in njihove povezave z 

vsakdanjim življenjem – emocijami, mišljenjem in delovanjem osebe; razsvetljenje, »aha« 

doživetje, inspiracija ali navdih, pojav nenadne rešitve, 

 evalvacija ali verifikacija – faza refleksije in terapevtskega pogovora, analiza ustvarjalno 

terapevtskega procesa za osebo, prenos teh izkušenj v njegovo vsakdanje življenje; preverjanje 

rešitve, izoblikovanje v umetnost. 

 

Schuller (2008) v okviru prakse umetnostne terapije in ustvarjalno-terapevtskega procesa povzema 

ter analizira tri temeljne komponente vsakega ustvarjalnega procesa: imaginacija, (inter)akcija in 

(avto)refleksije. 

 

Imaginacija je razumljena kot »zmožnost uma, da ustvarja podobe, jih manifestira in v skladu z njimi 

oblikuje realnost« (Livine, 1999, s.259, prav tam). Je osrednji koncept v teoriji terapevtske uporabe 

umetnostnih medijev. Paolo Knill (1999, v Shuller, 2008) razlikuje tri področja imaginacije: sanje, 

dnevno sanjarjenje oz. prosto asociiranje in trans, ter umetniško ustvarjanje – kjer je največ možnosti 

za aktivno interakcijo z imaginacijo oz. največji zavestni nadzor nad ustvarjanjem podob/usmerjanjem 

lastne imaginacije. Nadaljnjo Knill (2005, prav tam) primerja fazo imaginacije s tranzicijskimi rituali: 

vstop v umetniško-ustvarjalen proces je začasen umik od načinov mišljenja, čustvovanja in delovanja, 
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ki zaznamuje situacijo – problem osebe. Ta »začasni izstop« Knill imenuje razsrediščenje, po 

Csikszentmihayli-iju (1997) ta izstop omogoča stanje toka ustvarjalnosti ali »flow-a« (glej tudi 

naslednje poglavje naloge). To človeku omogoča distanciranje od vsakdanje resničnosti in odpre 

možnost za konstruktivno reorganizacijo percepcije, delovanje oz. vzpostavljanje novih vidikov glede 

na probleme, s katerim se posameznik srečuje v vsakdanjem življenju. To je srečanje z drugačno, 

imagitivno in ustvarjalno realnostjo, ki je nepredljidljiva  in ponuja drugačno izkušnjo kot 

posameznikova vsakdanja resničnost. 

V fazi (avto)refleksije, ki sledi ustvarjalnemu delovanju, oseba s podporo reflektira in osmišlja 

simbolni jezik imagitivnih podob. Ta »sporočila« lahko razkrivajo globlje plasti, ob problemski oz. 

konfliktni situaciji pa ponujajo alternativni pogled na dano situacijo. Če se je človek sposoben soočiti 

z ustvarjalnimi izzivi, pred katerega ga postavlja delovanje v izbranem umetnostnem mediju (kakor 

tudi interakcija s skupino), lahko s pomočjo svoje imaginacije postopoma podoživi, izrazi in 

transformira konfliktne situacije. Naprej v ločeni varni nevsakdanji situaciji (»prostoru zatočišča«), v 

nadaljevanju pa tudi v vsakdanjem življenju. Prav to je sklepna faza kreativno terapevtskega procesa: 

interakcija med imagitivno in vsakodnevno realnostjo, ki se manifestira v prenos spoznanj iz izkušnje 

»prostora« eksperimentiranja z umetniškimi mediji v posameznikovo življenje. (Schuller, 2008) 

 

Akcija in interakcija v umetniškem ustvarjanju poteka na relaciji med ustvarjalcem in umetnostnim 

medijem  - tretji člen, prejemnik, gledalec, opazovalec ali strokovnjak, navadno vanjo vstopi šele po 

zaključenem ustvarjalnem procesu (prav tam). Tako se ustvari trikotniško razmerje (interakcija 

ustvarjalca, umetnostnega medija in terapevta oz. strokovnjaka) ali kvadrat (v skupinski terapiji). 

Prednost trikotniškega in kvadratnega razmerja je v tem, da se proces izkušnje dogaja na več nivojih – 

odvisno od potrebe se tudi intenzivnost različnih razmerij premika. Posameznik lahko intenzivno 

doživlja svoj odnos in komunikacijo do samega sebe preko ustvarjalnega medija, lahko pa večino učne 

in terapevtske izkušnje pridobi iz odnosa do strokovnjaka ali skupine, medij pa ostaja v ozadju. 

Ustvarjalno umetniški medij razpira mnogo dodatnih možnosti, dialoga s samim seboj in bolj 

posrednega soočanja. Tako strokovnjak (socialni pedagog), kot ljudje s katerimi dela, lahko to 

fleksibilnost razmerij  izkoristijo od potreb, okoliščin in značilnosti posameznika ter njegove 

problematike. (Marielle Koenders, ustni vir, 28.01.2010; Schuller, 2008). 

 

V humanistični in njej sorodnih paradigmah (socialno pedagoški, kreativno-ekspesivni, itd.) je ključen 

faktor uspešnega ustvarjalno-terapevtskega dela kvaliteta odnosa, katere temelj je h klientu usmerjen 

pristop. Nathalie Rogers (1999, v Shuller, 2008) izpostavi tri kvalitete takega pristopa:  

-      doslednost in avtentičnost (resničnost, odprtost, iskrenost, spoštljivost do osebnosti kot 

njegovega ustvarjalnega dela),  

-      brezpogojno pozitiven odnos (sprejemanje klienta kot osebe, ustvarjalca in človeka) in  

-      empatijo (bistveno je, da se klient čuti sprejetega in razumljenega).  

Glede na socialno pedagogiko to pomeni, da vstopimo v posameznikov referenčni okvir in v tem 

kontekstu poskušamo občutiti in razumeti njegovo mišljenje, čustvovanja, delovanje in ustvarjanje. 

Rogersova poudarja (prav tam), da je strokovnjak iskren sočuten podpornik klientovega procesa,  Je 

zanesljiv spremljevalec, ki klientu z besedo in dejanji sporoča, da ga spoštuje kot človeka, v katerem je 

moč, da bo sam znal najti odgovore na svoja vprašanja. 
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Zaključna je faza (avto)refleksije, ki vsebuje tudi procesa evalvacije in verifikacije. Pomeni refleksijo 

ali besedno analizo za posameznika pomembnih vsebin. To je lahko pogovor med klientom in 

strokovnjakom ali skupino. V skupini se večji del (avto)refleksije dogodi v (ne)besedni interakciji med 

člani, terapevt ima tukaj vlogo podpornika. Prav tako se lahko ozaveščanje odvija vzporedno s 

potekom procesa v obliki klientove osebne refleksije in se izraža v obliki dnevnika, pogovora z 

prijatelji izven skupine, itd. Refleksija je lahko sklepna, pogosto pa se pojavlja tudi med (inter)akcijo 

kot »aha« efekt, ali uvid v nekatere lastne dinamike in vzorce. (Shuller, 2008).  

Del zaključne faze je tudi verifikacija. pomeni zavestno preizkušanje ustvarjalne rešitve, prenos in 

povezavo izkušenj kreativno terapevtskega procesa v vsakdanje življenje, je preverjanje rešitve, ideje, 

izdelave v praksi, izoblikovanje v umetnost (prav tam). Ta se navadno zgodi v sklepnem obdobju, in je 

izjemnega pomena (Makaranovič (2003); Wytske Lankester, ustni vir, 29.1.2010). Simbolna in 

začasna ločnica med vsakdanjim ter imaginarnim (simbolnim) prostorom/časom se izbriše, človek pa 

v optimalnem primeru doseže večjo stopnjo osebnostne integritete, ki mu omogoča bolj ustvarjalno in 

konstruktivno delovanje v vsakdanjem življenju (Shuller, 2008). Iz vidika socialne pedagogike je 

prenos izkušnje iz ustvarjamo-terapevtskega procesa v vsakdanje življenje posameznika zelo 

pomemben. Za to ima ta faza procesa pomembno vlogo. 

 

Faze niso strogo razmejene in se med seboj prepletajo. 

 

V dosedanje modele ustvarjalnega procesa danes avtorji vključujejo tudi motivacijske in čustvene 

procese, zlasti jakost motivacije, intrinzično motivacijo in frustracijsko toleranco (Kvaščev, v Pečjak, 

1987, s.43). Motivacija namreč pogojuje organizacijo vseh procesov človeku, medtem ko frustracija 

obstoječo organizacijo poruši (Kroflič, 1992). 

 

Gledano na ustvarjalni proces širše, tudi družbeno, Makaranovič (2003) razdeli teorijo o šestih P, ki 

vključuje Prilike za kreativnost, ki se oblikujejo v okolju posameznika. Prilika zajema možnosti in 

spodbude v okolju ustvarjalca. To so: 

- Posameznik – s svojimi vsebinami, doživljanji, motivacijo, sposobnostmi, osebnostnimi 

potezami, psihološkimi vsebinami. 

- Proces 

- Produkt – kadar se v procesu ustvarjanja nekaj ustvari, imamo produkt (pesem, slik, igro), 

neglede na to, ali ga pokažemo drugim ali ne. 

- Priznanje – zanj je potreben kreativni produkt, ki prihaja iz kreativnih procesov. Priznanje 

veča občutek samopotrditve in samozavesti. Priznanje je lahko odvisno tudi od vrednot okolja, 

ter od tega, koliko je spodbudno. 

 

Premiki v družbi oziroma priznanje, ki ga doživi ustvarjalec, so subjektivni. Lahko je prijetna 

spodbuda za ustvarjalca samega (ali skupino), vendar so iz objektivnega vidika pomembni dejanski 

premiki, ki jih povzroča njegova stvaritev v družbi ali drugih skupinah ljudi. 
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2.3.4. Resnično zaznavanje in stanje toka ustvarjalnosti (»flow-a«) 

 

»Umetnost srečevanja je srečevanje s samim seboj in srečevanje z drugimi. Resnično pomembno je 

iskanje srečanja s človekovim bitjem, z njegovo spontanostjo, z njegovim ravnovesjem, z njegovimi 

sanjami in njegovo zmožnostjo, da ljubi.« 

(Brunelli, P. P., 1995, v Vujanovič, 2006) 

 

Kvantni fizik Bohm (1996, v Schuller, 2008) kot bistven element, ki omogoča ustvarjalno delovanje 

oziroma bivanje, izpostavi pomen »resničnega zaznavanja«.Ta izhaja iz posameznikovega čim bolj 

neposrednega odzivanja na dano situacijo. Taka percepcija je po njegovem mnenju ključna. Človek se 

mora najprej zavedati, da se zelo redko odziva neposredno, da večina njegovega delovanja temelji na 

preteklih izkušnjah in iz njih izhajajoče vednosti (predstave in konceptov), pri tem mu uhaja 

nepredvidljiva živost danega trenutka. Bohm (prav tam) to imenuje »mehansko zaznavanje«. Pri tem 

je »ustvarjalno oz. resnično zaznavanje« mogoče le takrat, ko je človek dejansko prisoten v sedanjosti 

in se v njej zmore odzvati čim bolj spontano. Torej brez rigidnega predpostavljanja in strahu pred 

neznanim, brez vnaprejšnje samocenzure, pozorno in senzibilno. 

 

Spodbudna komponenta »ustvarjalno oz. resnično zaznavanje« se mi zdi tudi apeliranje na čute. Pri 

uporabi umetnostnih medijev je navadno prisotnih mnogo čutnih in zaznavnih kanalov. Apeliranje 

medijev na čute osredotoči zavest na čutno zaznavno, nas osredotoča bolj na prostor v kateremu smo, 

na tukaj in zdaj. Smo bolj pozorni, zavestni, prisotni v trenutku in v telesu, kar pripomore k 

»resničnemu zaznavanju«. Dodatno, je po mnogih raziskavah kombiniranje vseh čutov pri učenju, 

udejanjanju spoznavnih vsebin skozi več medijev, učinkovita metoda učenja (Gardner, 1995; 

Malchiodi, 1998). 

 

Na tem mestu je omembe vredna primerjava z nevrofiziološkimi študijami, ki raziskujejo, kako takšno 

polno čutno zaznavanje viša raven endorfinov, naravnih opiatov v telesu (Kroflič, 2003; Tomc, 2000). 

Endorfini lahko blažijo bolečine ter sprožajo dobro počutje ter vesela in evforična občutja. Če se raven 

endorfinov poveča, nam to zagotavlja uravnoteženo počutje. (http://en.wikipedia.org) 

Ko pojemo, plešemo ali slikamo se raven endorfinov dvigne. Ob poslušanju priljubljene glasbe, 

gledanju dramske igre ali sproščenega likovnega ustvarjanja, lahko čutimo mravljince na vratu 

(Ackerman, 1990, v Tomc, 2000). Kadar v aktivnost vključimo tudi telo s svojimi čuti in telesom, 

učinkujemo na monoaminski sistem nevrotransmiterjev. Torej na sistematično nastajanje bioaminov, ki 

so povezani z razpoloženjem (na primer zmanjšujejo anksioznost za določen čas). Količina 

nevrotransmiterjev je tudi ključna prvina za različna psihična stanja in obolenja. Ples, dramska igra, 

glasba, slikanje torej tako kot druge telesne aktivnosti preko nevrotransmiterjev učinkuje na duševna 

stanja. (Berrol, 1992, v Kroflič, 2003). V času ustvarjanja se lahko dvigne posameznikova raven 

endorfinov, ki se posledično počuti boljše in bolj uravnoteženo.   

  

Takšno boljše počutje pri ustvarjajočih posameznikih raziskujejo Bohm (1996, v Schuller 2008) in 

Fromm, kot tudi Csikszentmihayli (1997). V vsakem ustvarjalnem procesu so prisotna specifična 

občutja in stanja zavesti, ki nastopajo takrat, ko se človek spoji z dejavnostjo, ki jo 

izvaja. Csikszentmihayli te trenutke imenuje »flow« ali »flow of creativity«, ki ga v slovenski 

http://en.wikipedia.org/
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literaturi prevajamo kot: stanje toka ustvarjalnosti ali valovanja ustvarjalnosti, stanje lebdenja. Ker 

je slovensko prevajanje trenutno še neenotno, in se vsak izraz opisuje le določene lastnosti, bom v 

nadaljevanju v večini uporabljala originalen izraz avtorja: »flow«.  Ko je primerno (odvisno od 

konteksta) se nanj nanašam tudi z izrazom tok ustvarjalnosti. Avtor je izkušnjo poimenoval »lebdenje« 

ali »tok«, ker so v njegovem raziskovanju ljudje to izkušnjo opisovali: »Bilo je kot lebdenje«, 

»Prepustil sem se toku in odneslo me je« (prav tam, s.110). Tok ustvarjalnosti je holističen občutek, ki 

ga ljudje doživijo, ko se popolnoma predani svojemu delu. Na podlagi številnih intervjujev in anket, ki 

jih je opravil, povzame značilnosti, ki so se najpogosteje pojavljale v posameznih opisih teh stanj: 

- občutek sreče (ustvarjalec sledi »toku«, nekako intuitivno ve, kako naj deluje); 

- užitek v dejavnosti (ustvarjalec čuti, da nekaj dela dobro in da njegove sposobnosti ustrezajo 

izzivom, pred katere ga postavlja ustvarjalni proces); 

- popolna osredotočenost in zbranost na ustvarjalno dejavnost; 

- delovanje in zavest sta spojena (občutek za čas izgine; vsakdanja zavest, ki vključuje 

predpostavke, samoopazovanje, samokritiko in cenzuro, se začasno razblini); zato je pogost 

občutek avtopilota: zavest se distancira od opravljanja mentalnih opravil, ki tečejo kar sama 

od sebe; um se ukvarja s problemi neposredno in skoraj nezavedno; 

- dejavnost postane avtotelična (sama sebi namen; nekaj raziskuješ in ustvarjaš zato, ker v tem 

preprosto uživaš). 

 

Omenjeni opisi doživljanja »flow-a« se skladajo z omenjenimi nevrofiziološkimi raziskavami o 

sproščanju endorfinov in vplivanju na sistem nevrotransmiterjev. Kadar so ljudje popolnoma predani 

svoji dejavnosti, pravi Csikszentmihalyi (1997), so kot v toku (»flow-u«) in doživljajo »optimalno 

izkušnjo«. To avtor povezuje  z izkušnjo sreče kot notranjo motivacijo (in vzpodbudo), visoko 

osredotočenost in neobremenjenost ter posledično višjo stopnjo lastne učinkovitosti (optimalnega 

delovanja). Pri tem ni pomembno kaj delamo, temveč kako to delamo, kakšen odnos imamo do tega in 

kako to doživljamo. Doživljanje »flow-a« ima zato navadno sproščujoč učinek, saj se osredotočimo 

popolnoma na eno stvar, kar lahko ima pozitiven rezultat. V takšnih trenutkih se izraža visoka kvaliteta 

življenja. Ljudje se oddaljijo od vsakdanjih situacij, pozabijo na skrbeče misli, pri nekaterih izginejo 

tudi kronične bolečine. Izkušnja »flow-a«je široko primerljiva z intenzivno izkušnjo igre pri 

otrocih. Je tudi prelomna, presegajoča, revolucionarna, saj se med izkušnjo  »flow-a« izrazijo naše 

skrajne (najboljše) sposobnosti. V stanju toka doživljamo delo, aktivnosti in opravila, kot prijetno igro, 

kjer sami postavljamo pravila. S tem imamo občutek nadzora nad okoljem, v katerem se aktivnost 

odvija. (prav tam; Rosmalen, 2009).   

  

Csikszentmihalyi (1997) je v svojih raziskavah ugotovil, da imajo aktivnosti, ki posameznika lahko 

privedejo do stanja optimalne izkušnje, nekaj skupnega. Nudijo občutek raziskovanja, omogočajo 

kreativno stanje, ki osebi daje čutiti, da se je oddaljila od vsakodnevne realnosti. Stanje »flowa« 

najpogosteje povzročajo dejavnosti, katerih primarni namen obstoja je zagotavljanje pozitivne 

izkušnje in so v osnovi že zasnovane tako, da ni težko doseči optimalne izkušnje (na primer igra, 

umetnost, šport, ples, itd.). Nadaljno avtor definira tri lastnosti, ki pripomorejo k doseganju optimalne 

izkušnje. Omenja jasne cilje (ciljno orientiranost oziroma osredotočena pozornost) in odzivnost 

posameznika ter ravnovesje med izzivi ter sposobnostmi (razpoložljiv čas, fizične, mentalne ali 

psihične sposobnosti, idr.). Kadar imamo velike sposobnosti, izzivi pa so majhni, doživljamo stanje 

dolgčasa. Kadar imamo velike izzive, a premajhne sposobnosti (ali omejeno količino časa, znanja, 
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itd.), doživljamo stanje skrbi, stresa in strahu. Pri tem ni pomembno, kakšni so dejanski izzivi in 

potrebne veščine za opravljanje določene aktivnosti, temveč, kako posameznik zaznava te izzive in 

kako dojema svoje veščine. 

  

Izkušnja kvalitet toka ustvarjalnosti je transformacijsko terapevtska. Ko se je posameznik sposoben 

odpreti ustvarjalnemu raziskovanju in je njegovo delovanje pozitivno sprejeto, se mu razpre tudi 

izkustvo sreče in osebnostne moči. Ob tem se ustvarja zavedanje, da dela dobro, da je sam sposoben 

najti ustvarjalne rešitve in da se lahko navkljub strahu podaja v neznano, kjer se bo zagotovo srečal z 

novimi ustvarjalnimi izzivi. Vendar z izkušnjo, da se je z njimi sposoben konstruktivno soočiti. V tem 

je terapevtski potencial ustvarjalnega procesa, saj slednji ni nič drugega kot simbol za dinamiko 

vsakdanjega življenja. Ustvarjalne strategije, ki jih človek uporablja v kreativno terapevtskem procesu, 

je z zavedanjem mogoče aplicirati na situacije, ki jih izkuša v svojem življenju. (Csikszentmihalyi, 

1997; Schuller, 2008). V uporabi umetnostnega medija v socialno pedagoškem delu se je pomembno 

navedenih kvalitet ustvarjalnega procesa in »flowa« zavedati, saj odpirajo poseben svoboden prostor 

za eksperimentiranje, učenje in razvoj. 

 

2.3.5. Izkustveno in doživljajsko učenje, ki motivira 

 

»Čarobnost zavračamo, ker želimo, da bi bilo vse varno, predvidljivo in celo dolgočasno, zato raje 

sledimo ustaljenim navadam in delujemo površno. Naš um je analitičen, zato mu je všeč vloga 

glavnega načelnika, ki vse razporeja v znane obrazce. Tak um je utesnjen, natlačen in prepričan, da 

vse ve.   

Zanj ni nič novega, svežega ali skrivnostnega.«  

(Gabrielle Roth, 2004, s. 50) 

 

Vsakdanje (morda prej dolgočasno) opravilo ali opazovanje dobro poznane osebe je lahko čarobno, če 

nam le uspe izstopiti iz ustaljenih vzorcev in predstav ter pri tem gledati sveže, radovedno, se odprto 

učiti iz skrivnosti, ki se nam razpira izpred očmi.  

 

2.3.5.1. Pogoji za kvalitetno izkustveno učenje 

 

Ustvarjalna stališča so po Kvaščevu (v Kroflič, 1992) posameznikova usmerjenost, naravnanost k 

izvirnemu, neobičajnemu reševanju in odkrivanju problemov. Kažejo se v odstopanju od utrjenih 

navad, šablon ali stereotipov, v kreativnem opazovanju okolja, nekonformizmu v procesih mišljenja in 

v opazovanju okolja. Kreativna stališča se oblikujejo z izkušnjami ter vzgojo in niso isto kot 

ustvarjalne sposobnosti, najverjetneje pa vplivajo na njihov razvoj. 

 

Fromm (1959) navaja več pogojev za oblikovanje ustvarjalnih stališč, za katere menim, da so 

pomembni  za kvalitetno izkustveno in doživljajsko učenje.  

  

Prvi pogoj je zmožnost biti presenečen, začuden (ne čustveno otopel) ali odprt. Skozi vzgojni proces 

ali socializacijo in racionalno naravo sodobne družbe  večina ljudi izgubi zmožnost presenečenja, 
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začudenja. Kajti  vedeti bi morali vse, nič jih ne bi smelo  presenetiti, in tako svet  ni več poln 

čudes. Drugi pogoj za ustvarjalno naravnanost je po Frommu zmožnost koncentracije. Dandanes je to 

redka sposobnost, vedno smo zaposleni, a ne tudi zbrani. Ob resnični zbranosti je pomembno le to, kaj 

počnemo ta trenutek, tukaj in sedaj. Če smo naravnani na to kaj delamo, vidimo in čutimo prav ta 

trenutek. Oba pogoja se skladata s pojmi »resničnem zaznavanju« po Bohmu (1996, v Schuller 

2008) in stanju »flowa« po Csikszentmihalyiju (1997). 

Naslednji Frommov (1959) pogoj ustvarjalne naravnanosti je doživljanje  sebe, »jaza« kot središče 

lastnega sveta, kot pravega izvora lastnih dejanj. Pri tem ni primarno oblikovanje novega, ampak 

zavedanje, da izkušnja izvira iz subjekta samega. Pomembna je tudi  sposobnost sprejemati konflikte 

in napetost, ki izhajajo iz nasprotij. Po  Frommu so konflikti vir moči, saj povečujejo občutljivost. 

Zavedanje nasprotij, njihovo izkušanje, doživljanje in občutenje so pogoji za ustvarjalnost. 

 

Omenjene naravnanosti so pogoj za kvalitetno izkušnjo z umetnostjo in učenjem. Hkrati lahko 

umetniško ustvarjalen proces te pogoje tudi spodbuja, jih odpira in zavestno podpira njihov razvoj. 

Umetnostni medij nam hitro obudi vse čute in nas polno angažira. S tem spodbuja sposobnost polnega 

izkustva in doživljaja, sposobnost »videti« (zavedati se) in »odgovarjati« (odzivati se), torej se 

odzivati s vso osebnostjo. Ko slikamo, plešemo, ali smo v intenzivni dramaturški igri, smo lahko 

mnogo bolj osredotočeni kot drugače v vsakdanu. Socialni pedagog je tako posebej pozoren, da preko 

svobodnega eksperimentalnega prostora, ki ga umetnost lahko ustvari, ponovno obuja človekovo 

radovednost in zbranost. Varen prostor omogoča lažje sprejemanje in občutenje konfliktov. 

S spodbujanjem »resničnega zaznavanja« in stanja »flowa« se veča možnost kvalitetnega izkustvenega 

učenja, kar nas polno odpira za nova izkustva. Tako preko aktivnosti z ustvarjalnimi mediji 

spodbujamo pogoje ustvarjalne naravnanosti (stališča), o katerih govori Fromm. Spodbujamo tudi 

način reševanja problemov, ki izhaja iz posameznika samega, kar pa je bistveno za socialno pedagoški 

pristop. Nove izkušnje, če so te v osebnost integrirane na pozitivno ustvarjalen način, večajo 

posameznikovo samozavest in ga notranje bogatijo. 

 

2.3.5.2. Izkustveno učenje 

 

»Premik v pojmovno jemlje izkustvu substanco in jo zamenjuje z imenom, ki ga poslej postavlja na 

mesto resničnosti. Pojem nikogar ne obvezuje in ravno to je tista ugodnost, ki obljublja varnost pred 

izkustvom.  Duh ne živi v pojmih, temveč v dejanjih in dejstvih.« 

(Jung, 1989, s.159) 

 

Glede na različne teoretične podstavke socialne pedagogike (sistemske, fenomenološke in kibernetske 

teorije) je pri intervencijah smiselno izhajanje iz in upoštevanje danih življenjskih struktur 

posameznikov in skupin. Kvalitetno učenje, rast in spreminjanje je mogoče le, ko se naše intervencije 

prepletejo s prakso, z dejanskim življenjem in osebnim izkustvom ali bolje, izhajajo iz njih. Pri  tem 

upoštevamo relativnost tujih in lastnih konstrukcij realnosti, vsaka resničnost je vezana na določenega 

posameznika in kontekst. 

 

V tem smislu sta Maturana in Varela (1998) človeka opredelila kot avtopoetsko bitje. Torej da sam 

sebe s svojim delovanjem neprenehoma proizvaja in poustvarja, je torej samoorganizacijski sistem z 
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razvojno tendenco. Posameznik sam gradi in ustvarja svoj svet iz dane točke »na kateri stoji« 

(notranje strukture, podob, ki jih ima o sebi in svetu). Spremembe njegovega sistema se dogajajo ob 

doživljaju novih izkušenj in interakcij z okoljem, ki privedejo do novih spoznanj. »Resničnost se 

poraja v opazovalčevi dejavnosti spoznavanja, ko razlikuje in s tem vsebini svojega opazovanja vdihne 

življenje« (Maturana in Varela,1 998, s. 238). Resničnost in spoznavanje sta torej krožno povezana. 

Izkustveno učenje je primer takšne samoregulacije in razvoja preko novih izkušenj, saj učenje izhaja iz 

posameznika. 

Iz koncepta avtopoeze izhaja »verjetje, da so posamezniki v težkih problemskih situacijah (ob podpori, 

razumevanju in primerni pomoči) sposobni reševati oz. obvladovati življenjske probleme. »V praksi to 

pomeni zaupanje v samoregulativne procese uporabnikov in zavedanje, da je proces strokovnega 

poseganja soustvarjanje v enakopravnem dialoškem odnosu« (Kobolt, 2006, s.91). Na konceptu 

samorganizacije temeljijo socialno pedagoške intervencije, kot tudi različne intervencije pomoči z 

umetnostjo. 

 

V tem smislu je socialna pedagogika tudi povezana s humanistično tradicijo. Najbolj tipična značilnost 

humanistične psihologije je pogled v lastno notranjost, ki postane glavna raziskovalna tehnika 

(Thomas, 1996, v Snoj 2006). Bistva posameznika se ne išče več v njegovih vidnih dejanjih, pač pa v 

njegovih mislih in občutjih skozi lastno osebno izkušnjo. Fenomenologija, različica humanistične 

tradicije, pa predpostavlja, da resnica leži v izkušnji, in ne v objektivnih opisih posameznikovega 

obnašanja, merjenega in testiranega s tehnikami naravoslovnih znanosti. V pogledu na osebnost 

Rogers zavzame fenomenološko stališče, ki izraža enkratnost in neponovljivost posameznika. 

Poudarja, da posameznik zaznava svet na sebi lasten in edinstven način (Stražar, 1975, v Snoj 2006). 

Zanj je najvišja avtoriteta izkušnja: »Ideja (tako drugih ljudi kot moja lastna) ni tako pomembna kot 

moja izkušnja. Izkušnja je tisto, k čemur se moram vedno znova vračati, da bi odkril resnico, ki nastaja 

v meni /.../ Moja izkušnja ni največje merilo zato, ker bi bila nezmotljiva, temveč zato, ker jo lahko 

znova in znova preverjam na nov način. Tako je njena pogosta zmota vedno odprta za popravek.« 

(Rogers, 1995b: 23–24, v Snoj 2006). Izkustveno učenje s pomočjo umetnostnega medija nam 

omogoča to neprestano preverjanje in spreminjanje izkušnje in našega pripisovanja pomena izkušnji – 

v varnem prostoru, ki ga umetnostni medij nudi. 

 

David A. Kolb v modelu cikličnega procesa učenja jasno ponazarja izkušnjo in njeno integracijo. 

Kolb pravi, da je vsako učenje izkustveno, če je v neposrednem stiku z realnostjo, ki jo posameznik 

preučuje. Pravi, da je učenje proces, v katerem se znanje ustvarja s pretvorbo ali transformacijo 

izkušnje. (Kobolt in Žorga, 2000). 

 

Pomen izkustvenega učenja si lažje predstavljamo s ponazarjanjem  Kolbovega modela učnega cikla   

V njem se ljudje učimo z nenehnim kroženjem skozi štiri faze : konkretne izkušnje,  razmišljujočega 

opazovanja, abstraktne konceptualizacije in aktivnega eksperimentiranja. Katera koli stopnja v 

procesu izkustvenega učenja lahko nastopa kot prva, vendar je za uspešno učenje pomembno, da pride 

do realizacije vsake izmed stopenj. Optimalno je, če je med ravnmi prisotno stalno spiralno prehajanje. 

Po Kolbu poteka človekovo učenje v prepletanju dveh dimenzij spoznavanja. Enkratno, neposredno, 

subjektivno doživljanje in sistem abstraktnih pojmov na eni strani. Druga dimenzija pa gre od 

razmišljujočega opazovanja pojavov do aktivnega poseganja vanje. (Kobolt in Žorga, 2000, s. 104; 

Kolb, 1984). 
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Za razliko od drugih oblik komunikacije umetnost komunicira prek neposredne izkušnje. Sam 

proces podoživljanja stvaritve je vzporeden procesu ustvarjanja, saj je individualna izkušnja 

neposredna in zasebna, interpretacija pa je poskus, kako to intenzivno notranjo izkušnjo izraziti 

drugim (Kroflič, 2007).  

Rosmalen (2009) meni da nam umetnost in igra dajeta možnost, kako preko konkretne dvojne izkušnje 

(»semi experience«) ,  obnovimo/spremenimo naš kontakt z realnostjo. Ko govori o dvojni izkušnji 

misli na izkušnjo, ki je živa in realna, a ni iz vsakdanjega življenja in ne vpliva direktno nanj. To daje 

raziskovanju in eksperimentiranju posebno varnost in svobodo. V takšnih aktivnostih je v ospredju 

predvsem delovanje in izkušnja, ki naredi konkretno analogijo z elementi notranje in/ali zunanje 

realnosti. Na čutno simulirano izkušnjo posameznik reagira s svojimi strukturami, kot da je to “realna 

izkušnja“. Medij daje možnost za doživljanje in komuniciranje neizgovorljivega. Podobe notranjega 

sveta in strukture iz preteklosti, prihodnosti (in od drugod) se lahko prenesejo v sedanjost, tukaj in 

zdaj. Rezultat tega je dejanska izkušnja. Tako igra in umetnost nudita možnost, da preko čutno 

zaznavnih izkušenj nadgradimo notranje podobe in strukture. Te so lahko pod supervizijo, 

komunikacijo z drugimi in konkretni izkustveni učinki (pre)urejene. 

 

Po Bohmu (1996, s.7-15, v Schuller 2008) je način »resničnega zaznavanja« in delovanja ustvarjalen 

zato, ker venomer prerazporeja že obstoječa spoznanja v nov in nujno začasen red, ki korespondira z 

danim trenutkom: je proces, ki posameznika odpira novemu, istočasno pa tudi reorganizira njegovo 

dosedanje izkušnje in delovanje. Tudi v duhu kibernetske naravnanosti si z izkustvenim učenjem 

prizadevamo sprožiti preokvirjanje posameznikov dosedanjih neuspešnih vzorcev vedenja in 

reševanja problema v smeri večje učinkovitosti. Watzlawick in sodelavci (1974, s. 95, v Šugman 

Bohinc, 2000) preokvirjanje opredeli kot prizadevanje »spremeniti konceptualni in/ali čustveni 

kontekst ali gledišče, v odnosu do katerega oseba doživi situacijo, in ga umestiti v drug okvir, ki 

ustreza ‘dejstvom’ te iste konkretne situacije enako dobro ali celo bolje in s tem spremeni njen celotni 

pomen«. Kar se kot rezultat preokvirjanja spremeni torej ni situacija (ki ostaja nespremenjena), temveč 

pomen, ki ji ga oseba pripisuje (interpretacija situacije), in s tem tudi posledice situacije. 

 

Ustvarjalno-umetniški proces odpira možnost drugačne percepcije in reorganizacije preteklih 

izkušenj. Postane sredstvo človekovega odpiranja v vse smeri. Če se uspe človek avtentično 

(neposredno, tu in zdaj) odzvati na izzive oziroma situacije, ki mu jih postavlja interakcija z 

umetnostnim medijem in z drugimi, si postopoma pridobi tudi zavedanje, da je njegove dosedanje 

izkušnje in način delovanja mogoče preurediti in nadgraditi. Tako, da ne bodo več razumljeni kot 

inhibicija, temveč bodo integrirani v bolj konstruktiven in ustvarjalen način delovanja in bivanja. 

(Schuller 2008) 

  

V izkustvenem učenju gre tudi za integracijo spoznavnega, čustvenega in socialnega področja pri 

učenju, kakor tudi za žive izkušnje z abstraktnim razmišljanjem in posploševanjem (Marenčič-

Požarnik, 1987, s.66, v Kroflič, 1999). Izkušnja z umetnostjo takšno integracijo podpira. Preko 

umetnosti se dotikamo vseh vidikov notranjih duševnih procesov. S tem spodbujamo čustveno, 

kognitivno, fizično in socialno integracijo posameznika. Varen prostor umetnostnega medija 

spodbuja odprtost do izkustva, posledično tudi sprejemanje samega sebe, drugih in zaupanje vase. 
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Iz vidika socialne pedagogike je pomembno, da preko umetnosti spodbujamo možnosti socialnega 

vključevanja in paricipacije najranljivejših skupin. Velikega pomena je, da jim odpiramo nove izkušnje 

in polna doživljanja ter s tem možnosti za njihov celostni razvoj in grajenje subjektivnega 

identitetnega smisla. 

 

 

2.4. OD SVOBODNIH PROSTOROV DO DRUŽBENE KREATIVNOSTI 

 

2.4.1. Igra in umetnost kot socialno-kulturnih zatočišče  

 

Mnogo omenjenega (umetniški/ustvarjalni medij, igra in spodbujanje stanja toka, »resnično 

zaznavanje« in izkustveno učenje) povezuje nizozemski teoretik Jan van Rosmalen v skupen 

intervencijski potencial. Posebno izkušnjo ustvarjalno-procesnih socialno pedagoških prostorov 

imenuje  »socialno-kulturna zatočišča ali svobodni prostori«. Za njih je značilen skupno ustvarjen 

(“dogovorjen”) kontekst in pomen aktivnosti, v katerem so pravila, standardi in navade 

vsakodnevnega namena začasno postavljena v ozadje. »V aktivnostih igre in umetnosti je ustvarjeno 

zatočišče vsakdana. Kaj menim s tem? V kulturnem zatočišču je lahko vsakodnevno vedenje opuščeno 

v prid manj prilagodljivega vedenja, katero deluje v prid lastnim notranjim potrebam, ki se postavijo v 

ospredje, pred nujnimi življenjskimi potrebami (koncentracija je spontana).« (Rosmalen, 2009, s.40) 

 

To so potrebe po zadovoljnem življenju.Po Maslow-u jih lahko preko ustvarjalne moči ustvarjalec 

ozavesti in najde ustrezno pot k zadovoljitvi višjih potreb - po spoštovanju, neodvisnosti, svobodi, 

priznanju, varnosti, estetiki, znanju, ljubezni in samoaktualizaciji (Musek, 1988). Na te potrebe se 

nanaša tudi Rosmalen. Številne umetniške in kreativne dejavnosti nam omogočajo, da se srečamo z 

določenimi fascinacijami. Zato smo v njih angažirani, zbrani in v trenutku, v najboljši možnosti smo v 

stanju »flowa«. Te aktivnosti lahko odpirajo možnost za kompenzacijo vsakodnevne (pre)napetosti in 

enostranskosti. Socialna-kulturna zatočišča nudijo prostor za spontano igro, a tudi za druge vedenjske 

namene (delovanje z namenom v smeri rezultata). Zato v njih trenutki svobodnega eksperimentiranja 

igre in umetnosti alternirajo z vedenjem v okviru pravil, izdelovanja ali ciljne 

usmerjenosti. (Rosmalen, 2009; Jan van Rosmalen, ustni vir, 03. 02. 2010). 

 

Realnost igre in umetnosti je konkretno čutno zaznavno ter se razlikuje od polja dražljajev, ki je 

značilno za vsakodnevno življenje. Odpira poseben »prostor varnega izražanja«, saj posledice dejanj, 

vedenja in doživljanja nimajo vpliva na posledice v vsakodnevnem življenje. Preko igre in umetnosti 

je lahko realiziran dejanski drugačen apel (provokacija) in drugačna struktura (red), ki se oddaljuje od 

struktur in apelov vsakodnevnega življenja. Zato nastopi posebna svoboda, v kateri 

lahko spoznavamo, preizkušamo, raziskujemo in spreminjamo naše načine zaznavanja, čustvovanja, 

razmišljanja ali delovanja. V središču je človek s svojimi možnostmi svobode: lastno izbran smisel in 

pomen, lastno izbran kontakt, uživanje, smejanje, čas zase, in drugo.. V igri in umetnosti so, v danem 

trenutku, posameznikove možnosti posodobljene. V socialno-kulturnih zatočiščih postane simultano 

večji interes za socialno in k cilju usmerjena vedenja, ki izražajo lasten izvor smiselnosti in 

pomena. Preko aktivnosti so ljudje povezani na poseben način, z drugim standardi in vrednotami. Če 
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je le možno, je solidarnost med udeleženci v začasni “igralni” skupnosti v središču. (prav tam) 

 

Socialno kulturo zatočišče s svojo analogno naravnano realnostjo spodbudi posebno izkustveno 

učenje, ki daje možnosti za (prav tam): 

- Prenovo pripisovanja pomena realnosti: latentno odpira priložnosti v sedanjosti za novo 

pripisovanje pomena realnosti. 

- Pridobitev inovativnih izkušenj in tako novemu, inovativnemu dajanju pomena sebi, drugim 

in/ali pojavom.Priznanje – zanj je potreben kreativni produkt, ki prihaja iz kreativnih 

procesov.  

- Višanje zavedanja in motivacije: konfrontacija s pomanjkljivosti v okvirju reference in 

motivacija za spremembe. 

- Razvoj: odkrivanje in razumevanje novih možnosti za pripisovanja pomena,  ki so 

suplementarne z našimi sedanjim okvirjem reference. 

- Prakticiranje in eksperimentiranje z novimi možnostmi. 

- Doživljanje drugačne solidarnosti med ljudmi. 

- Izražanja in komunikacije neubesedljivih (težje izrazljivih) snovi.  

 

Z vstopom v ustvarjalni proces in svobodnejše izražanje  se učimo odkrivati tisto, kar že imamo v sebi. 

Učimo se tvegati, postajamo pogumni, učimo se prisluhniti in ustvarjati po notranjem vzgibu. V takem 

pedagoškem pristopu se učimo spontanega izražanja, ustvarjanja in komuniciranja. Posamezniki 

postanejo občutljivejši za stik s seboj in z drugimi. Zaradi izstopa iz vsakdanje realnosti se lahko s 

seboj soočimo na drugačen način, saj smo v manjši obrambni poziciji. V skupinski dinamiki in zrcalu 

umetniškega medija ter skupine prepoznavamo svoja manj funkcionalna delovanja ter v najboljšem 

primeru preizkušamo različne načine, kako bi ta delovanja spremenili  

 

Za dobro in konstruktivno zasnovana »socialno kulturna zatočišča«, bi še enkrat poudarila dognanja 

umetnostnih terapevtov. Pomembno je, da se človek počuti dovolj varnega, da se v refleksivnem (in 

terapevtskem) procesu sooči tudi z (ne)zavednimi vsebinami, notranjimi konflikti, neskladnimi 

vsakdanjimi vlogami, čustvi in željami. Ti se razkrivajo skozi njegovo ustvarjalno delovanje in v 

odnosih s skupino. Če zares čuti, da je sprejet kot celovito in dragoceno človeško bitje, se lahko izrazi 

tudi v tistih aspektih, ki zadevajo travmatične in frustracijske (konflikte) izkušnje in z njimi povezana 

čustva (jeza, bolečina, strah). S strokovno podporo ozavesti in transformira njihov inhibicijski naboj 

ter jih v optimalnem primeru postopoma preobrazi v bolj konstruktivne načine delovanja. Ključno je 

ustvarjanje vzpodbudnih pogojev, sočutne podpore in primerne skupinske atmosfere, kjer je prisotno 

zaupno in podporno vzdušje.  

 

2.4.2. Umetnost: glasnica družbenega obrobja in sredstvo za družbeno aktivacijo 

2.4.2.1. Aktiven odmik in radikalnost umetnosti 

  

Koncept  »socialno kulturnih zatočiščih«, ki jih socialni pedagogi lahko ustvarjamo, je zanimiv iz 

osebnih, skupinsko dinamičnih ter  družbeno strukturnih vidikov. Ustvarjanje takšnih prostorov ni 

pomembno samo zaradi v prejšnjem poglavju opisanega osebno transformacijska in učnega procesa, 
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ampak tudi zaradi širše družbene koristi. 

 

Različne prostore umetniškega eksperimentiranja lahko razumemo kot odziv na negativne učinke 

urbanizacije, na krčenje in krnjenje javnega prostora ter intrumentalizacijo subjekta znotraj njega. 

»Svobodni prostori« pomenijo prehajanje meje, navajanje na prožnost, transgresivno delovanje, so 

delovišče ustvarjalnosti, pomenijo možnost za identitetno igro oziroma kolažiranje. V njih lahko 

eksperimentiramo z realnostjo z večjo svobodo vzorcev in navad, raziskujemo novo, poskušamo 

neznano, ter to počasi prenašamo na vsakdanjo realnost. V socialno kulturnih zatočiščih lahko 

posamezniki neposredno - s svojimi telesi, čuti, doživljanjem - realno obvladujejo in preizkušajo svoje 

meje. Potreba po tem se veča, saj je v sodobnem svetu vse več prostorov, vključno z virtualnimi, ki jih 

posamezniki ne obvladujejo. 

 

Po Lowenu (1988, s.47, v Rutar 2009) »kultura ni naklonjena in prilagojena vrednotam ter utripu 

»živega« posameznika. Vdružabljanje povzroča kronične napetosti, ki posameznika omejujejo pri 

doživljanju osnovnih značilnosti (bližina,  domišljija, igrivost, dogodivščina, odgovornost), s katerimi 

je zdravo razvita osebnost v nenehnem stiku.« Različno umetniško ustvarjanje (igra gledališča, cirkus, 

ples, glasbeno in likovno ustvarjanje) oz. izkušnje v »socialno kulturnih zatočiščih« omogočajo odmik 

od togega družbenega sistema, da bi lahko posamezniki v polnosti začutili sebe in izkusili prvotno 

naravo človeka, brez zastojev in blokad. Pri tem ni mišljena neka pasivna notranja emigracija, ki se 

slej ko prej konča v pijanskem deliriju, pač pa aktiven odmik, ki ustvarja nove diskurze in skuša 

kreirati nove odnose med ljudmi. Ljudem, ki se pustijo ohrometi navadam, lahko izkušnje »svobodnih 

prostorov« ustvarjenih preko umetnostnih medijev odpirajo vrata v svet, ki ne pozna pasivnega 

ostajanja v »varnem« okolju družbene skupnosti. Po Makaroviču (2003) spodbujanje predmetne 

ustvarjalnosti ugodno vpliva na kreativno in aktivno udejanjanje tudi v družbeni realnosti ali spodbuja 

družbeno kreativnost. 

  

»Gledališče se je začelo, ko se je nekdo ločil od kolektiva, stopil predenj in se nečesa lotil. Pogumnež, 

ki si upa izstopiti iz varovalnega kolektiva in vpričo skupine stopiti v drugi prostor onstran.« 

(Lehmann, 2003, s.141, v Rutar 2009). V tem smislu, lahko gledališču, cirkusu, plesu ali drugim 

umetniškim performensom v urbanem in družbenem prostoru pripišemo določen transgresivni učinek. 

Ta potencial umetniških praks proučuje Kershaw (1999, v Razpotnik, 2009). Avtor govori o možnem 

radikalizmu performensa. Performens je tu mišljen predvsem kot umetniški akt, ki predpostavlja 

aktivnost publike in pri katerem nastopajoči niso jasno ločeni od publike, ampak so meje zabrisane. 

Definira, da ni vsak performens politično dejanje, določene oblike performensa pa lahko postanejo 

bolj ali manj politične in radikalne. Takšne postanejo takrat, ko jim uspe v svojem izrazu promovirati 

demokracijo. Po avtorjevem mnenju prav ekscesnost performensa pripelje do demokratizacije oblike 

moči, oblikuje nove oblike kulturne moči, nove oblike radikalizma. 

 

Primer tega je recimo Gledališče zatiranih, ki ga je prvotno razvil brazilski režiser, dramatik, aktivist 

in politik Augustu Boalu ter se je sedaj razširilo po celem svetu. Ta s svojimi tehnikami (forum 

gledališča, časopisnega in zakonodajnega gledališča, nevidnega gledališča, mavrice želja, idr.) preko 

gledališke interakcije aktivira občinstvo, opozarja na družbene problematike, predvsem pa intervenira 

v družbi znotraj specifičnih skupin, ali pa v socialnem in političnem prostoru. 
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2.4.2.2 Kulturna animacija, odprt dialog in aktivna kultura 

 

»Odkrivanje kreativnega potenciala v nas samih nas uči, kako odkriti ta potencial tudi v drugih – in to 

je pravo bistvo. Svojim mojstrom  pravimo: »Ni nam pomembno, da postanete umetnik, čeprav vam 

želimo ves uspeh. Za nas je pomembno, da ste sposobni najti umetnika v drugih, da postanete 

občutljivi za občutke in čustva drugih, razumete njihove ume, da ste sposobni jih navdušiti in voditi. 

 Se pravi – jih animirati.« 

(Mencwel, 2002) 

  

Skladno s značajem animacije se socialna pedagogika zavzema za posameznika, ki bo znal, zmogel in 

hotel aktivno soustvarjati okolje, v katerem živi. Prizadevanje, da bi dosegli kakšne spremembe v 

svojem družbenem okolju (družina, šola, širša družba).  Makaranovič (2003) prizadevanje, da bi 

dosegli kakšne spremembe v svojem družbenem okolju (družina, šola, širša družba), imenuje družbena 

kreativnost. Ugotavlja njeno notranjo povezanost s predmetno kreativnostjo, katere aktivnosti so lahko 

zelo aktivnosti so lahko zelo raznovrstne (npr. pisanje ali skladanje pesmi, ustvarjanje gledališke igre, 

debatiranje. Meni, da spodbujanje predmetne ustvarjalnosti ugodno vpliva na kreativno in aktivno 

udejanjanje tudi v družbeni realnosti, ali spodbuja družbeno kreativnost. 

 

Pri uporabi umetnosti v socialni pedagogiki na skupinskem in širšem družbenem nivoju je nadvse 

smiselna tudi uporaba in uveljavitev pojma kulturna animacija ali socialna kulturna animacija (v 

nadaljevanju kulturna animacija). V specializacijama študiju kulturne animacije na Poljskem je 

predstavljen cilj kulturne animacije v opolnomočanju udeležencev za aktivne ter avtonomne akterje 

lastnih življenj. Kulturo lahko v tem kontekstu razumemo kot prostor samouresničitve, izraza lastnih 

teženj v življenjskem prostoru, ki je podvržen neprestanemu preoblikovanju. (Dworakowska 

idr.,  2008) 

 

Raynolds (1997, v Razpotnik, 2009) kulturno animacijo predstavi kot termin, ki je v mednarodnem 

prostoru v zadnjem času pridobil pomembnost,.Opisuje skupnostne umetniške projekte, ki dobesedno 

navdihujejo (animirajo) ali dajejo življenje obstoječi (avtentični) skupnostni dinamiki. Animator je 

tako skupnostni umetnik (»community artist«), ki ljudem pomaga slaviti lastno kulturo in poskuša 

spodbujati vzdušje, v katerem bodo lahko zaživele skupnostne težnje, miti, morebitna etnična in 

zgodovinska zapuščina, ki določeno skupino ljudi povezuje v skupnost. Animator je katalizator in 

sintetizator, prav tako pa je organizator dela in posredovalec veščin. Delo animatorja je predvsem (in 

po definiciji) vključevanje ljudi v procese kanaliziranja lastne ustvarjalne energije v smeri skupnega 

cilja. Produkti tega dela so tako last skupnosti. Tako proces kot tudi produkt obogati skupnostno 

življenje in podeljuje članom skupnosti občutek skupne identitete. 

 

Godlewesky (b.d, prav tam) kulturno animacijo razume podobno. Gre se predvsem za ustvarjanje 

pogojev za posameznika in skupine, kjer bodo ti lahko udejanjali svoje kulturne potrebe. Pri tem je 

pod kulturno animacijo razumljeno nekaj, kar bodo ti akterji sami odkrivali in razvijali. Cilj kulturno-

animacijske aktivnosti  v tem smislu torej ni širjenje »visoke kulture«, niti ni (re)produciranje 

masovne kulture, ni pa tudi cilj kulturne animacije zbuditi umetniško kreativnost amaterja v 

tradicionalnem pomenu besede (kjer je kreativnost razumljena kot izolirana od vsakdanjega konteksta 

in življenja). Cilj kulturne animacije je vzbuditi in omogočati posameznikov celoviti kulturni izraz, ki 
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ga dandanes masovne kulturne institucije fragmentirajo in  obravnavajo selektivno. Cilj kulturne 

animacije je torej razviti protiutež modelu pasivnosti/sprejemanja/brezčutnosti z modelom 

aktivnosti/kreativnosti/ 

samouresničevanja. 

  

Tako pristop kulturne animacije prekinja s paradigmo strokovnjakov/terapevtov in 

uporabnikov/klientov, ki temelji na paternalističnem pristopu poučevanja, ter to paradigmo pretvarja v 

dialoški model sodelovanja in soustvarjanja. S tem z roko v roki gre tudi prekinjanje 

paternalističnega aparata socialne aktivnosti, kjer zatirani dobijo ime »prejemnikov podpore« 

(»welfare recipients«). Tudi zatirane in marginalne skupine je potrebno ozavestiti o tem, da so 

preoblikovalci tega sveta, razvijati njihovo kritično zavest in jih iz naložene pasivne vloge spodbujati 

v aktivne družbene akterje. Umetnost je lahko glas take aktivnosti, je lahko glasnica obrobja in 

posrednik dialoga. 

 

 

Zato se mnogi socialni pedagogi v tujini (sama sem se pogovarjala s socialnimi pedagogi iz 

Nizozemske, Nemčije in Avstrije), ki uporabljajo umetnostne medije,  naslanjajo na temelje 

radikalne pedagogike Paula Freire-a, ki z zakonitostmi odprtega dialoga podira dialoško model 

sodelovanja. Pri umetnostnem izražanju dialog ne poteka nujno besedno, a preko umetnosti - in 

principa totalne komunikacije - spodbuja in ojača. Predvsem se preko umetnosti razkrivajo sfere 

nezavednega in prikritega, kar omogoča tudi ozaveščanje in zavedanje. S pomočjo tega in ustvarjenega 

produkta, se lahko določene teme tudi lažje ubesedijo (o izdelkih ali dinamikah ustvarjanja se lahko 

pogovarjamo)  

Flaker (1988) pravi, da je za Freire-a bistvo dialoga beseda. Kajti v besedi najdemo dve dimenziji: na 

eni strani pomeni refleksijo in uzrtje mej, da bi po drugi strani z akcijo prešli meje oziroma spreminjali 

svet. Ti dve dimenziji (refleksija in akcija) sta v interakciji. Poimenovanje sveta, refleksija za akcijo, je 

vsebina dialoga in pomeni njegovo spreminjanje (spreminjanje sveta) (Freire, 1987). »Dialog pomeni 

odpiranje medprostora med dvema udeleženima stranema« (Razpotnik, 2006, s.33).  Je srečanje ljudi, 

posredovano s svetom, da bi poimenovali svet.  Po obliki je dialog horizontalna, dvosmerna 

komunikacija med osebami, med katerimi vlada sočuten odnos in ki so angažirani v skupnem iskanju. 

Poteka v matrici ljubezni, skromnosti, upanja, zaupanja in kritičnosti.  

 

Dialog na eni strani pomeni refleksijo in uzrtje mej, da bi po drugi strani z akcijo prešli meje oziroma 

spreminjali svet. Zato je prvi pogoj za dialog (v skupini ljudi) je raziskovanje pomembnih tem. 

Generativne teme variirajo od bolj splošnih do bolj specifičnih. Razumemo jih lahko le v vzajemnem 

odnosu ljudi in sveta. Raziskovanje generativnih (skupini pomembnih) tem je raziskovanje človeškega 

mišljenja o stvarnosti in človeškega delovanja na stvarnost. Tako se dialog odvija v teoretičnem 

kontekstu (umetnem prostoru, ki ga igra/umetnosti lahko ustvarja), da bi spoznali konkretni kontekst 

(družbeno stanje, stanje skupin, itd.) in ga spremenili. Takšno raziskovanje mejnih situacij, ki jih 

pomembne teme vsebujejo, da skupini/skupnosti moč in uvid za akcijo in spreminjane stvarnosti. 

(Freire, 1987; Flaker, 1988) 

  

Za Freire-a (prav tam) učitelj ni več samo tisti, ki poučuje, temveč tudi sam postane učenec, ki se uči 

preko dialoga z ostalimi učenci. Tako učitelj kot učenec sta subjekta znanja, aktivna partnerja pri lastni 
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vzgoji in izobraževanju. Vzajemno se poslušata, se opazujeta in si sledita. Poleg tega cilj učenja ni le 

spoznavanje, ampak tudi ozaveščanje in posledično sprememba sveta. Pravi, da se zatirani 

podzavestno bojijo svobode, ker ta zahteva odgovornost, samostojnost in kritičnost. Za svoj položaj 

krivijo sami sebe oz. ne povežejo svojega položaja z zatiralskimi družbenimi strukturami ter si želijo 

postati podobni zatiralcem. Oblast zaradi naravnanosti zatiranih z njimi manipulira in ohranja 

obstoječe neenakovredne odnose. Freire namreč vidi velik problem pri ohranjanju položaja zatiranih v 

njihovi zavesti. Zato se zavzema za razvijanje zavesti ljudi o lastnem družbenem položaju. 

»Sprememba zavesti ima namreč potencial spremeniti družbeno realnost oz. se vsaka družbena 

sprememba začne s spremembo zavesti vpletenih posameznikov«, zaključi Razpotnik (2006, s. 34).  

 

Tako umetnost in kulturna animacija večata kulturno participacijo v sodobnih družbah in 

skupnostih.  Kulturne akcije lahko služijo ali dominaciji (zavedni ali nezavedni) ali pa osvoboditvi 

ljudi, za slednjo se bori socialna pedagogika. 

  

Kot podobna konkretna spodbuda za oživljanje humanejših vrednot se je sedemdesetih letih pojavilo 

gibanje pod imenom aktivna kultura. Pojem je uvedel poljski gledališčnik in inovator Jerzy 

Grotowski.  Razvijal je  obliko gledališča, ki povezuje umetnost, vsakdanje življenje in naravo ter 

izhaja iz izvorov narodne kulture.  Z majhno skupino zavzetih igralcev je raziskoval  vzpostavljanje 

komunikacije v skupini, ki bi bila osvobojeno klišejev, kjer ne bi bilo treba ničesar prikrivati drugim, 

temveč le na odprt način biti drug z drugim. V tem primeru občinstvo ni več v vlogi gledalca ali priče, 

saj postane aktiven udeleženec. Glavni namen aktivne kulture je spodbujanje neposredne udeležbe 

vseh prisotnih v obliki ustvarjalnega in avtentičnega sodelovanja. Presežena pasivnost med umetnikom 

ali animatorjem in gledalcem se nadgradi z medosebnim dialogom. Aktivna kultura izhaja iz 

predpostavke, da  pri ljudeh obstajajo ustvarjalne potrebe in da si želijo preseči stanje, ko so le pasivni 

uporabniki kulture. Govorimo o procesu stika in dialoga med umetnikom/animatorjem in gledalcem. 

(Vujanovič, 2006) 

Animator animara oz. oživlja gledalca in med njima se vzpostavi ravnotežje v dajanju in prejemanju. 

Če je animator zmožen spodbuditi zdrav proces rasti, z veliko energije, z iskanjem novega in 

pričakovanjem odkritij, lahko sproži močno dinamiko in odpre drugo  stran.  (Staniewski, 2003, v 

Vujanovič, 2006). 

Animacija in spodbuda k aktivnem sodelovanju, je tudi odgovor na človekove potrebe po ustvarjanju 

in druženju. S spodbudo k večji osebni angažiranosti posameznikov pripomore k vzpostavljanju 

ustvarjalnega in zdravega socialnega okolja. Spodbuja k ustvarjalnosti, humanejšim odnosom med 

ljudmi in neposrednejši komunikaciji. 

 

Avtorji Rapuš Pavel idr. (2007, s. 203) podobno razumejo vlogo socialne pedagogike, sicer pri delu z 

mladimi: »Načela spreminjanja, aktivacije in participacije so izhodiščna načela socialno pedagoškega 

dela z mladimi/.../ s predpostavko, da posamezniki posedujejo vire moči in ustvarjalnosti, ki lahko v 

spodbudnem okolju in z dodajanjem moči postanejo pomembna dobrina ne le za njih, pač pa za 

skupnost kot celoto.« Raziskovalno svobodni prostori, ki jih umetnost ustvarja, so lahko vir takšnega 

dodajanja moči, ustvarjalnosti in pomembnega ozaveščanja. S tem lahko nastopi večja enotnost v 

kontekstih depriviligiranih skupnosti in njihovih sosesk. Umetnost vsebuje potencial, da odkriva in 

gradi na tem,  kar ljudje že posedujejo. Krepi njihovo obstoječo moč in jih s kreativnostjo in 

aktivnostjo dodatno navdihne ter jih opolnomoči na več nivojih. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKOVANJA 

 

Namen pričujočega diplomskega dela je raziskati načine, kako lahko umetnost in njene številne medije  

apliciramo v socialno pedagoški način dela. Predstavila in opisala bom praktični model 

opolnomočenja – posameznika, skupine ter širše družbe – skozi umetnostni medij ter skozi skupinsko 

ustvarjalni proces.  

 

Z namenom poglobljenega raziskovanja omenjene teme sem organizirala in izpeljala projekt 

sedemdnevnega mednarodnega izobraževanja s specifikami in kvalitetami socialno-kulturnega 

zatočišča. V njegovem okviru so različni posamezniki delili praktične izkušnje in refleksije uporabe 

umetnosti pri delu z ljudmi. Kot vsebinska snovalka sem v sedemdnevni skupinski ustvarjalni proces 

na individualnem in skupinskem nivoju vpletla različne ustvarjalne metode in umetnostne medije. 

Opazovala in ugotavljala sem, kako so metode, mediji in celoten proces vplivali na posameznike ter 

celotno skupino in njeno dinamiko. Vse to je bilo dopolnjeno z zaključno evalvacijo in refleksijo 

udeležencev izobraževanja, katere analiza izpostavlja bodoče smernice za nadaljnje podobne projekte 

ter ustrezne aplikacije umetnostnih medijev v socialni pedagogiki.  

 

Cilj izobraževanja, kot diplomske naloge, je praktično in teoretično spoznati in raziskati socialni 

pedagogiki zanimive pristope ter vidike uporabe umetnosti kot oblike pomoči. Zaradi obsežnosti teme 

umetnosti kot oblike opolnomočenja sem se pri analizi podatkov morala omejiti le na določene 

pristope. 

 

 

3.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zanimalo me je predvsem naslednje: 

 

- Kako uporaba umetnosti in ustvarjalnega procesa lahko podpira/krepi socialno pedagoške cilje 

in metode na individualni, skupinski in družbeni ravni? 

- Kako lahko različni umetnostni mediji (in potencial socialno-kulturnega zatočišča ter 

skupinski ustvarjalni proces) pripomorejo k uresničevanju socialno pedagoških ciljev – 

opolnomočenja, izobraževanja, razvijanja osebnih in socialnih virov, razvijanja aktivne 

kulture, izražanja pomembnih osebnih in družbenih tem, povezanih z marginalizacijo in 

depriviligiranostjo, na družbeno sprejemljiv način? 

- Kako lahko uporaba umetnostnih medijev pomaga graditi skupino in kolektive, ustvariti, 

povezati  in okrepiti skupino? 

- Kako lahko s pomočjo umetnostnih medijev in skupno ustvarjenih produktov oziroma 

izdelkov ustvarjeni kolektivi (skupine) predstavijo sebe, svoj pogled na svet in njim 

pomembne teme? 
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- Kako ustvarjanje v različnih umetnostnih medijih različno vpliva na posameznike in skupino?  

- Ali in kako umetnost omogoča ustvarjanje »socialno-kulturnih zatočišč« oziroma »svobodnih 

prostorov«. Kako naravno okolje in odmaknjenost vpliva na skupinski in posameznikov 

umetnostni izraz? 

- Kako glede na faze skupinske dinamike poteka specifičen skupinski ustvarjalni proces? 

- Kako posamezniki doživljajo specifično skupinsko ustvarjalno procesno delo –  kako se lahko 

izrazijo, doživljajo in preizkušajo sebe v skupini in okolju?  

- Ali so lahko udeleženci specifičnega izobraževanja (»socialno-kulturnega zatočišča« ) lahko 

(in na  kakšen  način) presegali »notranje meje«, osebne omejitve in manj funkcionalne 

nezavedne vzorce?  

 

 

3.3. METODOLOGIJA 

 

3.3.1. Raziskovalne metode in metode dela 

 

Podlaga raziskovano empiričnega dela diplomske naloge je študija primera izvedenega kulturno 

animacijskega  projekta; sedemdnevnega  skupinskega ustvarjalnega procesa, katerega cilj je 

izobraževanje na področju dela z ljudmi (socialnega, pedagoškega, terapevtskega, psihološkega, 

kulturnega in podobnega) ter uporaba različnih vidikov in pristopov umetnosti pri uresničevanju tega 

cilja. Celoten projekt sem strukturno, vsebinsko in metodološko zasnovala ter izvedla skoraj sama, pri 

čemer mi je nekoliko strokovno pomagala Kristina Debenjak, prav tako študentka socialne 

pedagogike. Zlasti mi je njeno (drugo) strokovno mnenje in razmišljanje bilo v pomoč pri sami izvedbi 

izobraževanja ter kot spodbuda za fleksibilnejše usmerjanje celotnega procesa. Med projektom sva 

pozorno opazovali učinke izbranih metod na posameznike in celotno skupino, spremljali njihovo 

počutje, odzive, izjave, morebitne težave in frustracije, skupinski proces in spremembe v skupinski 

dinamiki. Glede na najina opažanja sva se med procesom odzvali na potrebe skupine in posameznikov.  

 

Izobraževanje je potekalo z aktivno vključitvijo posameznikov v skupni izobraževalni in izkustveni 

proces. Kulturno animacijski projekt je bil ciljno usmerjen, in produkt izobraževanja je bila javna 

predstava. Zaradi tega so bile vse delavnice načrtovano usmerjene. Predstava je zajemala različne 

umetnostne medije, teme in metode, narekovane s strani posameznikov in celotne skupine. Pomembna 

je bila kooperativnost, odprtost, izhajanje iz posameznikov – vsak posameznik je v izobraževanju 

participiral na svoj način. Skupinski učni proces in produkt (predstava) sta bila skupna stvaritev, na 

katero je vplival vsak posameznik.  Cilj je bil, da se v proces ustvarjanja in snovanja vključi čim več 

posameznikov, in sicer: z idejami in metodami ustvarjalnega dela, z vodenjem posameznih delavnic, s 

svojimi praktičnimi in strokovnimi sposobnostmi ter znanjem, vsebinami, temami in pristopi; torej po 

eni strani s svojimi močnimi točkami, po drugi pa z raziskovanjem novih področij, ki bi jih želeli 

preizkusiti in aplicirati. Zaradi procesne narave projekta so se sproti oblikovale zamisli in prispevki, ki 

so na odprt način oblikovali pot k cilju. Moja naloga je bila (ob organiziranju in vodenju nekaterih 

delavnic, ipd.) redno  spremljanje skupinskega in ustvarjalnega procesa, usklajevanje posameznikov s 

celotno skupino, prenos informacij in usmerjanje po potrebi.  
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Pomembnejše metode dela so bile naslednje: izkustveno učenje skozi umetnostni medij, skupinsko 

ustvarjalni proces, »učenje z delovanjem« (»learning by doing«). To je bil poskus, kako skozi 

umetnost vzpostaviti skupinsko ustvarjalen proces in »svoboden prostor« oziroma »socialno-kulturno 

zatočišče«, ter s tem spodbuditi razvoj skupine in osebnostni razvoj.   

Praktično izobraževalni del je zajemal medsebojno deljenje izkušenj, praks in metod dela. Pomembno 

je bilo medsebojno informiranje in refleksija o uporabljenih praksah ter metodah dela umetnosti v 

preseku dela z ljudmi. Nekateri posamezniki so tudi na praktično izkustven način predstavili svoj 

pristop/metodo dela. Slišano in izkušeno smo kritično evalvirali, sledila je refleksija različnih 

praktičnih uporab umetnosti pri delu z ljudmi. S tem smo širili refleksivno prakso. 

 

V študiji primera sem skozi ves proces analizirala in interpretirala svoja opažanja in zapise ter 

evalvacijo in refleksije udeležencev in svoje strokovne sodelavke (Kristine). Povzeto sem povezala s 

teorijo ter lastnim znanjem, izkušnjami in razmišljanjem, in iz tega izpeljala smernice za nadaljnje 

podobne projekte v socialni pedagogiki.  

 

3.3.2. Ciljna skupina raziskovanja 

 

Projekt je zajel 24 udeležencev (od tega anketnega vprašalnika niso izpolnili 1 udeleženec in 2 

udeleženki). Tako je bila opravljena analiza mešanega vzorca 21 mladih in odraslih oseb obeh spolov, 

starih med 20 in 38 let, iz različnih držav (Slovenije, Romunije, Italije, Češke, Nizozemske, Francije, 

Finske, Španije, Estonije). Ciljno skupino vzorca so predstavljali socialni pedagogi, socialni in 

mladinski delavci, pedagogi, psihologi, študentje in drugi posamezniki, ki delajo z ljudmi. Dodaten 

pogoj za sodelovanje je bil, da se posamezniki ukvarjajo z umetnostjo različnih vrst: profesionalno pri 

delu z ljudmi ali pa v prostem času. Namen je bil zbrati nekaj ljudi, ki že imajo praktične izkušnje 

glede dela z ljudmi v preseku z umetnostjo, ter nekaj ljudi, ki jih še nimajo, pa jih ta tematika privlači. 

Zanimal me je tudi pogled in izkušnja ljudi, ki še nimajo teoretične in praktične podlage. Manjši delež 

vzorca (vsaj štirje posamezniki) je zajel tudi socialno ranljive skupine. Vzorec je zato širok in 

heterogen (po nacionalnosti, izobrazbenem ozadju in številnih drugih parametrih), saj me je zanimal 

vpliv skupinskega ustvarjalnega procesa in umetnosti na posameznike z različnimi ozadji.  

 

3.3.3. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Kot je že omenjeno, gre za študijo primera izvedenega kulturno animacijskega projekta. Zbiranje 

podatkov je potekalo po metodi sistematičnega opazovanja, oziroma natančneje, odkritega opazovanja 

z udeležbo. Zanimali so me predvsem kvalitativni vidiki pojava; začutiti dinamiko skupine, procese 

posameznikov, poglabljanje v to, kako nanje vpliva umetnost. Namen študije primera je doseganje 

novih spoznanj o tem  pojavu v edinstvenih razmerah, ter njihova aplikacija z vidika njihove splošne 

uporabnosti v socialni pedagogiki. 

 

Med pripomočki za zbiranje podatkov za raziskavo je bil vprašalnik, ki ga je od 24 udežencev 

izpolnilo 21 udeležencev. Prav tako tudi anekdotski zapis, kot instrument mojih opazovanj v okviru 
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skupine in glede posameznikov med samim izobraževalnim procesom, in sicer pri individualnih 

pogovorih, skupinskih pogovorih ter delavnicah. Nekatera dogajanja med izobraževanjem so bila tudi 

posneta na mobilni telefon, torej snemanje na mobilni telefon, z dobesednim prepisom (verbatim). 

Izpeljan je bil tudi okvirno strukturirani »poglobljeni« intervju s tremi udeleženci izobraževanja. 

Zanimiv vpogled v razmišljanje posameznikov o umetnosti in družbi mi je omogočila izkustveno 

razpravljalna delavnica, ki je bila izpeljana med samim  izobraževanjem in po metodi Kavarne svet 

(»World Cafe« - metoda je opisana v nadaljevanju poglavja). Ugotovitve, razmišljanja in uvidi, ki so 

jih manjše skupine na koncu  pisno in grafično predstavile celotni skupini, so pomembno vplivali na 

mojo obdelavo podatkov. Kar je bilo povedano na predstavitvah, sem opazovala in si zabeležila.   

 

Podatke o tem, kako so udeleženci doživljali izobraževanje in njegove različne komponente, sem 

zbrala s pomočjo vprašalnikov in treh poglobljenih intervjujev. Vprašalnike sem razdelila zadnji dan 

izobraževanja. Mesec dni po izobraževanju so nekateri udeleženci iste vprašalnike še enkrat izpolnili 

oz. dopolnili. Vprašalniki so bili v angleščini, večina odgovorov  tudi, zato sem odgovore prevedla. 

Pomankljivost mednarodne narave izobraževanja je bilo to, da udeleženci niso odgovarjali v maternem 

jeziku, in so zato bili odgovori občasno bolj skopi. Mesec dni po izobraževanju sem opravila 

poglobljen intervju s strokovno sodelavko Kristino, ki mi je pomagala izpeljati izobraževanje, ter z 

dvema udeležencema iz Slovenije – moškim in žensko.   

 

V empirično analizo sem vključila vprašalnike in intervjuje ter jih zaradi raziskave enakih tem pri 

analizi združila. Kadar sem pojav in temo v analizi opisala bolj poglobljeno in specifično, to zadeva 

pretežno izjave iz intervjujev, in tedaj so izjave ležeče tiskane ter v narekovajih, ob samih 

navedkih pa izrecno navedem intervjuvance. Strokovna sodelavka Kristina je v analizi s sledjo 

označena kot intervjuvanka št. 1, druga ženska intervjuvanka št. 2, ter moški kot intervjuvanec. Kadar 

nek pojav iz izobraževanja opisujem bolj splošno (recimo analiza skupinske dinamike), črpam 

podatke za analizo iz vprašalnikov, saj tako zajamem mnenje in vtise čim večjega števila 

udeležencev. Izjave podam v ležečem tisku, brez narekovajev. Sorodne in podobne kode v 

vprašalnikih sem mnogokrat povzela in opisala opisno (in ne z dobesednimi citati). Moji opisi so zelo 

podobni originalnim izjavam udeležencev v vprašalnikih in jih skušajo čim bolj natančno pojasniti, 

vendar so bolj strnjeni in izčrpni, ponekod sem jih tudi dodatno opremila z dobesednimi izjavami 

udeležencev.  

  

Pri svojih anekdotskih zaznamkih sem v glavnem beležila skupinska dogajanja med posameznimi 

delavnicami ter pomembne izjave posameznikov. Skupinski pogovor o delu in metodah posameznikov 

sem posnela na mobilni telefon. Beležila sem tudi individualne pogovore z ljudmi oz. spontane izjave 

izven delavnic, ki so se mi zdele pomembne.  

Razpravljalne skupine so potekale po metodi posebne izkušnje – Kavarne svet (»World Cafe«), katere 

glavna ustanoviteljica je, skupaj z nekaterimi soustanovitelji, Juanita Brown. Kavarna svet je 

učinkovita metoda socialnega fenomena, poglobljenega odprtega dialoga v večji skupini, pristnega 

pogovora, ki omogoča prostor za refleksije in medsebojno deljenje uvidov. Pri tej metodi se v manjših 

skupinah (ki se po posebnem sistemu na koncu povežejo) raziskujejo in razvijajo za celotno skupino 

pomembna vprašanja in teme. Kavarna svet povezuje različne perspektive, spodbuja sodelovanje vseh 

navzočih, pri čemer z medsebojnim poslušanjem o temah, vzorcih in uvidih pridobimo občutek za 
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večjo celoto (Brown idr., 2005).
1
 

 

Obdelava podatkov je kvalitativna, potekala je po metodi oblikovanja utemeljene teorije – analize 

edinstvenega primera izobraževanja na področju socialne pedagogike v preseku z umetnostnim 

medijem.  Pri tem se približujem postopku »selektivnega kodiranja«. Kodirala sem glede na teme, 

povezane s tematiko raziskave oziroma diplomske naloge, ter na teme, ki so izraziteje pritegnile 

udeležence. Obdelava izbranih zapiskov je potekala po korakih: dobeseden prepis intervjujev, 

odgovorov na vprašalnikih in ostalih zbranih podatkov, prevod odgovorov na vprašalnike v slovenski 

jezik, določitev enot kodiranja, prosto prepisovanje pojmov empiričnih opisov (odprto kodiranje), 

izbor in definicija relevantnih pojmov in kategorij (združevanje sorodnih pojmov v kategorije), analiza 

značilnosti pojmov in kategorij ter oblikovanje utemeljene teorije oziroma interpretacije podatkov.   

 

3.3.4. Zasnova izobraževanja/projekta in njegova izvedba  

 

Idejna zasnova izobraževanja je tesno povezana z raziskovalnimi vprašanji, prav tako pa tudi z 

izmenjavo različnih praks in izkušenj uporabe umetnostnega medija na področju dela z ljudmi ter 

izobraževanja v tej smeri. 

 

Glede na socialno pedagoški in kulturno animacijski pristop dela sem med izobraževanjem s svojim 

posredovanjem skušala okrepiti oseben in skupinski proces, pri tem pa ga ne preveč usmerjati. Pri tem 

sem si pomagala s posredovanjem umetnostih medijev, s spodbujanjem ustvarjalnega procesa ter s 

pozitivnim vplivom okolja. Bistveno se mi je zdelo ustvariti takšno okolje, okvir, »svobodni prostor« 

oziroma »socialno-kulturno zatočišče«, znotraj katerega lahko posamezniki eksperimentirajo in 

reflektirajo s svojimi osebnimi vsebinami ter sami s seboj in se v to poglabljajo, in znotraj katerega je 

mogoče kreativno skupinsko delovati. Del tega so zajemale konkretne okoliščine – odmaknjenost in 

izoliranost skupine posameznikov od njihovega vsakdana ter civilizacije, bivanje v koči v prijetnem 

naravnem okolju, brez interneta in mobilnega omrežja, ter dinamika različnih delavnic (nekatere so 

spodbujale poglabljanje vase, druge so aktivirale in angažirale, tretje spodbudile odnosno interakcijo, 

itd.). Mnogo je bilo tudi subtilnih komponent, na katere sem bila pozorna. Denimo, vključitev iger 

zaupanja in sprostitvenih delavnic (recimo indijanske savne in zvočne masaže), vmesnih evalvacij in 

krogov oziroma izmenjave informacij, pa delavnic, kjer se ljudje učijo sodelovati, prostih večerov s 

tabornim ognjem in izletov v naravo, ki so namenjeni medsebojnemu spoznavanju oziroma 

poglabljanju vase. 

 

Aktivnosti in delavnice so bile razporejene v tri sorodne sklope (za podroben pregled aktivnosti glej 

Priloga 4, Urnik poteka… ), in sicer tako, da so omogočale spontano samoodkrivanje in usmerjanje 

ustvarjalnosti, hkrati pa so postopno usmerjale k samemu cilju – predstavi. Kratka predstavitev 

sklopov skupaj z zajetimi aktivnosti je pokazala, da se je prvi sklop intenzivneje dogajal prve tri, štiri 

                                                 
1
  Natančnejši prikaz metode Kavarne svet prinaša delo z naslovom The World Cafe: Shaping Our Futures Through 

Conversations That Matter (Brown idr., 2005) oziroma spletna stran http://www.theworldcafe.com, zlasti poglavji World 

Cafe Design Principles in World Cafe Method. 

 

http://www.theworldcafe.com/
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dni. Ta sklop vsebuje »input« različnih umetnostnih in socialnih medijev, metod in načinov dela –  ki 

sem jih izvajala sama ali strokovna sodelavka socialne pedagogike, pa tudi zunanji strokovnjaki in 

nekateri udeleženci. To so bile različne izkustvene delavnice in predstavitve različnih medijev. 

Nekatere delavnice so bile bolj aktivne, usmerjene navzven, druge pa so bile namenjene intimnejšemu 

ponotranjenju in refleksiji. Ob večerih pa smo opravili refleksijo v manjših skupinah, povezane z 

globljimi temami, ki so jih sprožile izkustvene delavnice. Na teh refleksijah so udeleženci procesa 

spremljali zanje pomembna vprašanja, teme, dileme in konflikte, ki so jih sprožile delavnice. 

Predelovali in »prebavljali« so izkušnje iz delavnic, prav tako pa si odgovarjali na notranja vprašanja, 

obravnavali konflikte posameznikov, ki so nastajali med procesom (v odnosu do svoje skupine ali 

odnose nasploh), in si odgovarjali tudi na osebna vprašanja o svojem delu ter trenutni življenjski 

situaciji, prav tako pa tudi o širši družbeni in socialni tematiki). Kasneje so svojo predstavo izgrajevali 

na teh odprtih temah. Tako so s pomočjo ustvarjalnih medijev skupaj globlje raziskovali zanje 

pomembne teme. Družbenih in socialnih tem so se dotikali bolj skozi dialog in refleksije, predvsem v 

delavnici Kavarna svet. Teme in simbolike, raziskovane v predstavi, ter uporabljeni mediji, pa so 

poglabljali samospoznavanje in osebno samoodkrivanje. Večina udeležencev je menila, da jih je 

udejstvovanje skozi umetnostne medije usmerilo predvsem k pozitivnemu vidiku samoodkrivanja, 

prav tako pa tudi k preseganju svojih lastnih omejitev. Za možnost sprotnega zapisovanja osebnega in 

skupinskega dogajanja med temi izkustvenimi, refleksivnimi delavnicami je vsak udeleženec prejel 

svoj poseben dnevnik. 

  

Prvi sklop delavnic je zajemal naslednje aktivnosti:   

- izkustvena predstavitev plesne tehnike Nia – kot medija za ustvarjanje skupine in 

spodbujanje osebne rasti (v izvedbi udeleženke),  

- delavnica praktične uporabe glasbenega medija v socialnem prostoru (v izvedbi gostje), 

- igra predstavitve skozi medij – predmet ter igra Totema (v izvedbi naju s Kristino  – v 

nadaljevanju: vodij izobraževanja),  

- predstavitev Kraljev ulice (v izvedbi gledališke skupine Kralji ulice – Odpisani),  

- izkustvena delavnica gledališča potlačenih in fizičnega gledališča (v izvedbi vodij 

izobraževanja in gledališke skupine Kralji ulice),  

- izkustvena delavnica cirkuške pedagogike (v izvedbi vodij izobraževanja),  

- refleksivno diskusijska delavnica »Kavarna svet« oziroma »World Cafe« (v moji izvedbi),  

- delavnica o uporabi likovnih medijev (v izvedbi gostje),  

- delavnica o uporabi treh stopenj gledališkega in scenskega ustvarjanja (v izvedbi 

udeleženke),  

- improvizacijska delavnica o uporabi mask kot medija izražanja in komunikacije (v izvedbi 

Kristine),  

- predstavitev gledališke skupine KUDljud – primera prakse umetnosti v socialni  in družbeni 

akciji (v izvedbi gostujoče gledališke skupine KUDljud),  

- delavnica fizičnega gledališča (v izvedbi gostujoče gledališke skupine KUDljud),  

- iskanje notranjega čudaka in razvijanje svojega lika/kritične teme ter njenega raziskovanje (v 

izvedbi gostujoče gledališke skupine KUDljud),  

- delavnica dihalnih in telesnih sprostitvenih tehnik (v izvedbi gosta),  

- obred indijanske savne (v izvedbi gosta). 
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Drugi sklop usposabljanja je zajemal izmenjavo metod in načinov dela.  Poseben prostor predstavitve 

praks udeležencev se je odvijal zvečer četrtega dne. Delavnice so pogosto zasledovale cilje prvega in 

drugega sklopa. Drugemu sklopu se je aktivno priključila večina udeležencev, in sicer ali s 

predstavitvijo svojega dela, ali pa z vodenjem izkustvene delavnice. 

 

Tretji sklop je zajel ustvarjanje gledališke predstave. Povezuje znanje in izkušnje obeh prvih sklopov, 

v ospredju pa se je pojavil peti dan. Ta sklop sva v procesu vodili skupaj s Kristino, pri čemer sva 

povezovali različne delavnice in refleksije ter jih »nežno«, nevsiljivo usmerjali k ustvarjanju predstave 

(tako da so se udeleženci lahko poglabljali tudi v lasten proces ter svoje izkušnje z delavnic). Peti dan 

sva udeležence konkretno spodbudile, da so si na osnovi preteklih delavnic in refleksij (npr. simbolne 

izbire totema in bitja, gledaliških delavnic, itd.) izbrali lik in vlogo v predstavi. Pri ustvarjanju 

predstave so si pomagali z apliciranjem novih naučenih metod v preteklih dneh, hkrati pa globlje 

raziskovali teme, like in simbolike, ki so jih pričeli zaznavati. Vsak udeleženec si je naprej izbral lik, 

ki ga je želel raziskovati, zatem so se udeleženci razdelili v delovne in scenske skupine, šele nato pa so 

pričeli s izgrajevanjem zgodbe predstave. Celotno zgodbo je na osnovi skupne »možganske nevihte« 

dokončno sestavila manjša skupina (6 udeležencev), in sicer v okviru delavnice kreativnega pisanja (v 

izvedbi dveh udeleženk). Pri gledališki predstavi in posameznih prizorih nam je pomagal tudi pedagog 

in režiser gostujoče gledališke skupine KUDljud.  

 

Zadnji del je zajemal evalvacijo, povezovanje, mreženje ter ustvarjanje zamisli in pripravo konkretnih 

načrtov za podobne nadaljnje projekte. 

 

 

3.4. KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV 

 

V analizi uvodoma opisujem (v poglavju Skupinska dinamika in skupinski (ustvarjalni) proces) 

splošno stanje skupine v procesu ter evalviram vsebinsko in časovno strukturo izobraževanja glede na 

izjave udeležencev. Iz tega preidem na osnovno predstavitev individualnega počutja udeležencev med 

izobraževanjem (v poglavju Doživljanja, počutja in stanja udeležencev). Pri teh poglavjih izhajam 

zlasti iz svojega lastnega opazovanja in pa izjav v vprašalnikih. Občasno podprem analizo z dodatnimi 

pojasnili iz intervjujev.  

Sledi posebna analiza izjav udeležencev, ki zadevajo značilnosti in lastnosti socialno-kulturnega 

zatočišča, predstavljene v teoriji (v poglavju Naš primer socialno-kulturnega zatočišča). V njej 

skušam s primeri izobraževanja konkretno uprizoriti koncept socialno-kulturnega zatočišča ter vpliv 

njegove izkušnje na posameznika in skupino. Izkušnja svobodnega prostora je možna le ob pravilni 

postavitvi okoliščin. Udeleženci so zaznali okoliščine, ki so vplivale na njihovo izkušnjo, ter opozorili 

nanje (v podpoglavju Specifične učne okoliščine socialno-kulturnega zatočišča). Sledi podpoglavje 

povzetih procesov in značilnosti v specifičnem socialno-kulturnem zatočišču, na katere so opozorili 

udeleženci. Ker je v tem poglavju analiza že bolj poglobljena, so njen vir večkrat tudi sami intervjuji. 

Pomembno se je zavedati, da praktično celotna analiza v naslednjih poglavjih (z izjemo poglavja 

Učenje in izobraževanje) prav tako zadeva značilnosti socialno-kulturnih zatočišč, vendar jo zaradi 

njene dolžine, specifike in poglobljenosti predstavljam ločeno. Omenjena poglavja so: 

-       Ustvarjalni proces in umetnostni medij – kjer analiziram, kako sta ustvarjalni proces in aplikacija 
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različnih umetnostnih medijev vplivala na posameznike. Posebej pojasnim različne vlive medijev 

na njihova čustva. Medtem ko je vpliv umetnostnih medijev na skupino opisan v poglavju Naš 

primer socialno kulturnega zatočišča, 

-       Nove izkušnje spodbujajo nova učenja – kjer obsežno analiziram procese in značilnosti 

izkustvenega učenja v danem izobraževanju.  

-       Opolnomočenje –  z analizo izpostavljenih izjav udeležencev, ki zadevajo osebno opolnomočenje 

in zviševanje občutka osebne moči in samozavesti. Tukaj opazujem, kako je na samozavest 

udeležencev vplivala tudi izdelana predstava – produkt izobraževanja. In kako jih je celotno 

izobraževanje motiviralo.   

-       Učenje v skupini in v skupinskem ustvarjalnem procesu – kjer analiziram, kako sta na 

posameznike vplivala skupina in skupinski ustvarjalni proces, ter kako je skozi oboje potekalo 

izkustveno učenje.  

  

Na koncu analize je kratko poglavje o strokovnem učenju in izobraževanju udeležencev, ki povzema 

vse, kar so se udeleženci naučili med izobraževanjem na profesionalnem nivoju. 

 

3.4.1. Skupinska dinamika in skupinski (ustvarjalni) proces 

 

Za razliko od skupinskih procesov je skupinska dinamika tesno povezana z navzven nerazvidnim 

dogajanjem (nezavednim in prizavestnim) znotraj posameznikov. Zajema tako procese in spremembe, 

kot tudi druge aktivnosti v skupini. Procesi so povezani z razvojem (stopnjevano) skozi čas, 

usmerjenostjo k določenim ciljem in/ali prehajanjem skozi različne faze. (Vec, 2006) 

 

 Skupina je v tednu dni prešla skozi klasičen skupinski proces skupinske dinamike, prav tako kot tudi 

skozi faze ustvarjalnega procesa, zato so bile posamezne faze tudi specifične. Faze sem za lažjo 

orientacijo poimenovala (kadar je bilo mogoče, sem jih poimenovala po Vecu (2006) ter jih približno 

časovno opredelila, saj so se medsebojno prepletale, zaradi česar jih je bilo težko natančno časovno 

opredeliti, je pa vselej bila katera od faz bolj v ospredju od drugih).  

 

Začetna faza je bila faza priprave, ki je potekala pred samim skupnim srečanjem udeležencev. 

Izvajala se je zlasti s pomočjo elektronske pošte in telefonskih pogovorov, in sicer z določenimi 

udeleženci intenzivneje (predvsem z vodji določenih delavnic), z določenimi pa manj intenzivno. Tako 

so se udeleženci miselno in čustveno naravnali na skupno izobraževanje, teden dni pred 

izobraževanjem pa so dobili tudi nalogo, da so razmišljali o zgodbah, pravljicah, bitij, likih, živalih, ki 

so jim blizu in ki bi jih v tem tednu na različne načine radi globlje raziskali. 

Začetni fazi je prvega, drugega in tretjega dne srečanja na emocionalnem in storilnostnem nivoju 

sledila faza orientacije in začetnega strukturiranja. Udeleženci so spoznavali prostor, ostale 

udeležence, bolj so začutili sebe in razmišljali o razlogih, zakaj so se udeležili izobraževanje, ter se 

skladno s tem orientirali. Pričelo se je prvo prevzemanje vlog, grajenje dinamike. Skupinska dinamika 

se je v spoznavnih dnevih dobro začela, nato pa se je zaradi mnogih dejavnikov hitro pospešila.  

 Zaradi povezovalnih delavnic sta se drugega in tretjega dne pričela tudi faza očaranosti (vzdušje je 

bilo entuziastično, pozitivno) in faza vzajemnosti (Bili smo kot en um, sinhronizirani. Več stvari, ko 

smo jih skupaj počeli, boljše smo se razumeli.). 
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Izobraževalna narava in ciljno usmerjen projekt sta že drugi in tretji dan spodbudila nastanek delovne 

faze, ki se je četrtega, petega in šestega dne še okrepila. Tretjega dne se je čutilo, da so ljudje 

potrebovali tudi nekaj časa samo zase, zato se je delovna energija nekoliko umirila (Inervjuvaka št. 1: 

»Je pa bil tak neki upad. Se mi je zdelo, da rabijo malo oddiha, in med sabo se poklopit.«).  

Sredi izobraževanja, četrtega dne in na začetku petega, ob začetku ustvarjanja predstave, se je v svoji 

šibkejši obliki pojavila faza konfliktov. Izrazila se je kot iskanje primerne vloge udeležencev zase pri 

ustvarjanju predstave, kot izražanje negotovosti in dvoma v uspešno izvedbo predstave ter s tem 

nastalim pritiskom. Številni udeleženci so to fazo označili kot rahlo kaotičnost, hektičnost in 

zmedenost skupine (Intervjuvanka št. 1. : »...kaotičnost, ko je bilo treba predstavo narest. Koliko je 

bilo to ene evforije«). Skupina se je hitro ponovno orientirala, predvsem s pomočjo režiserja, ki se je 

skupini pridružil petega dne, in je na njeno dinamiko močno in pozitivno vplival, predstavi je dal 

jasnejšo strukturo ter spodbudil vzajemno delovno fazo in ponovno kohezivnost, vzajemnost. V 

drugi polovici petega dne ter šesti dan se je dinamika okrepila. Z ustvarjanjem predstave se je skupina 

močneje povezala, močno je bila prisotna skupinska zbranost, delavnost, povezanost, radovednost nad 

tem, kaj ustvarjajo drugi, zanimanje za skupino in ustvarjalni proces, hkrati pa je prevladovalo splošno 

pozitivno vzdušje.  

Udeleženci so bili presenečeni in navdušeni nad tem, kaj ustvarjajo in kako režiser entuziastično 

režira. (»In kar naenkrat 'waaaaw', ta nek izdelek. Kako je Jaša to intuziastično vodil, in potem vidiš 

da 'waaaw' ne, neki bo. Te spravi kar malo v nek občutek evforije.«) Intervjuvanka št. 1 je dogajanje 

šestega dne kljub intenzivni delovni naravnanosti udeležencev kar primerno opisala kot »cel žur, 

feeling, ko se je začelo poklapat skupaj«. Ustvarjanje predstave in njena izvedba je številnim 

udeležencem pomenila višek procesa. Ob fazi vzajemnosti se je ponovno intenzivneje izrazila faza 

očaranosti, kajti počutje udeležencev ob nastajanju skupne stvaritve je bilo izjemno in je že mejilo na 

evforijo – ob navdušenem ustvarjanju predstave z entuziastičnim režiserjem ter presenetljivim 

izdelkom za zunanje občinstvo. (Intervjuvanka št. 2 je denimo izjavila: »Celotno predstavo mi je bilo 

ful všeč. Ne vem, to smo bili mi, nek občutek pripadnosti... močen del. Vsi smo bli gor, skupaj, vsi smo 

že nekaj naredili. Čutila se je tak skupna energija, tak, da smo nekaj ustvarjali. Vidlo se je, da se vsak 

dobro počuti. Smo se ful povezali na tak način.«) Udeleženci so s predstavo presegli sebe, čutili so 

navdušenje in adrenalin ter se popolnoma vživeli v karakter svoje vloge in igro. (Nisem doživljal, da 

igram karakter, ampak bil sem karakter, ta adrenalin je bil neverjeten zame.) Pred predstavo, med njo 

in po njej je bilo čutiti močno vzajemnost, povezanost, sproščenost, radost, mirnost, nek skupinski 

»flow«.  Tak občutek opisuje intervjuvanka št. 2 kot zaokroženo ustvarjanje: »Se mi je zdelo, kot da 

sem nekaj naslikala, ful me je zadelo.« 

Nato se je dan po predstavi, osmega dne, pričela faza zaključevanja, ki so jo številni udeleženci 

doživljali kot težak in prenagel razhod. Proti koncu tedna se je pričela globlja dinamika, spontana 

povezanost, in medsebojna pristnost, odprtost.  

 

Zaključku  izobraževanju je sledila tudi faza analize, predvsem s pomočjo evalvacijskih vprašalnikov, 

intervjujev, kasnejših pogovorov v živo oziroma s pomočjo spleta. Mnogi so svoja emocionalna 

doživljanja in mehanizme v procesu ustrezno (funkcionalno) kognitivno predelali. Za kvalitetnejše 

izobraževanje bi bilo dobro, da bi bila faza analize daljša oz. da bi bilo mogoče pripraviti ponovno 

srečanje, kar pa zaradi oddaljenosti udeležencev (mednarodna zasedba) ni bilo mogoče izvesti.  
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Glede na evalvacijo vsebinske in časovne strukture izobraževanja je polovica udeležencev izrazila, 

da bilo za optimalnejši skupinski proces bolje pripraviti daljše izobraževanje, in sicer vsaj za dva dni. 

Sprva je bilo tudi načrtovano, da udeleženci z izobraževanjem sklenejo šele v soboto popoldan 

oziroma zvečer (s čimer bi pridobili dodaten, poslovilni dan), oziroma v nedeljo zjutraj, a je zaradi 

zahtev potovanja ob vrnitvi domov večina udeležencev izobraževanje sklenila že v petek popoldan. 

Kot prednosti daljšega izobraževanja so udeleženci navedli možnost podaljšanega nestrukturiranega 

časa med samimi delavnicami, ki bi omogočil več spontanega medsebojnega spoznavanja udeležencev 

in časa, ki bi ga lahko namenili sebi in procesiranju novih izkušenj. Prav tako so si želeli še dodaten 

dan ali dva po predstavi, saj so čutili, da je predstava poglobila medsebojni proces, udeleženci so se 

začeli globlje odpirati in razkrivati. (Intervjuvanka št. 2 je o zaključku izjavila: »Tko ful je bil tak filing 

na koncu komaj, da se je nekaj zares začelo.« In udeleženec: »Želim si, da bi imeli še en dan za 

dodatne skupinske aktivnosti, ki nam bi pomagale, da bi se 'spustili' iz naših zadnjih intenzivnih 

dnevov. In se nato naravno razšli.«) S tem se tudi sama strinjam (sprva je dejansko bil načrtovan en 

dan več), kajti tako skupina kot posameznik potrebujeta določen čas, namenjen (skupinskemu) 

procesiranju, medtem ko smo v našem primeru ta proces zelo pospešili in intenzivirali, samemu višku 

skupinske dinamike pa je (pre)naglo sledil razhod.  

 

Za dobro dinamiko in izkušnjo socialno kulturnega zatočišča se mi zdi pomembno ustvarjanje pravega 

ravnotežja med aktivnostmi in prostim/sproščenim časom. Večina udeležencev je to ravnotežje 

doživljala kot primerno in se je o tem izrekla pohvalno; odprtost prostora in bližina narave ter prosti 

večeri so udeležencem omogočali tudi dovolj časa zase. Udeleženec: Kljub temu da smo bili dosti 

zasedeni, da smo imeli dosti kaj na programu, sem se še vedno počutil prostega. To se mi je zdelo 

dobro in pohvalno. Pri tem se je vsak posameznik sam odločil, ali bo svoj prosti čas zapolnil s 

socialnimi interakcijami ali pa ga bo raje namenil sebi. Kljub temu sta dva udeleženca (moški in 

ženska) opozorila, da sta pogrešala več časa zase in tihega časa. Udeleženec je zaradi intenzivne 

odnosne dinamike prosti čas izkoristil za spontane socialne interakcije, četudi bi hkrati potreboval čas 

zase. Menil je, da bi dodaten dan v samem procesu to morebiti sprostil, in tako omogočil dovolj časa 

za oboje.    

 

Zanimivo je bilo spremljati, kako so udeleženci različno doživljali fazo konfliktov oz. 

kaotičnost/negotovost v (skupinskem) ustvarjalnem procesu (četrti in peti dan). Redke udeležence 

(zlasti tiste, ki so redkeje ustvarjali skupinsko, a ne vse med njimi) je odprta narava skupinskega 

ustvarjalnega procesa nekoliko zbegala, strah jih je bilo, da ne bodo uspeli dokončati predstave. 

Udeleženec iz Finske: Sredi procesa sem res negotov in sem v dvomih, saj nismo imeli veliko časa za 

pripravo predstave. Ampak takoj, ko je zares steklo, sem dobro sodeloval ter prispeval svoj delež. Tudi 

finska udeleženka je menila, da je v vmesni fazi procesa (ob začetku ustvarjanja predstave četrtega in 

petega dne), ko je prevladovalo kreativno povezovanje idej ter njihova prevetritev, bilo premalo jasne 

strukture. Dvomila je v uspešno izvedbo predstave, kar je v njej sprožilo negotovost in napetost. 

Strukturo in gotovost je po prevladujočem mnenju omenjenih udeležencev kmalu vzpostavil režiser, in 

napetosti so izginile. Menili so, da je svojim znanjem ustvaril skladnost idej, spodbudil in navdušil ter 

kot zunanji dejavnik (ki se še ni intenzivno vključil v skupinsko dinamiko) v skupinskem procesu 

spodbudil hitrejše sprejemanje odločitev. Naj spomnim, da je večina udeležencev v tej fazi vendarle 

ostala mirnih, saj so menili, da je to vmesna faza ustvarjalnega procesa. (Intervjuvanec: »Sem zaupal, 

malo iz preteklih izkušenj ne, ker smo že večkrat delali, da tik do konca nismo točno vedeli, potem pa 
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se je le izteklo.«).  

Opozorili so, da morajo biti zadeve do določene meje odprte, tako da je vsakomur omogočeno nekaj 

prispevati, prispevati svoj delež, in da je to tisto, kar zgodbe različnih ljudi poveže v skupno zgodbo. 

Intervjuvanka št. 1: »Všeč mi je bilo, da je predstava res izhajala iz osebnih pobud udeležencev – 

kakšen lik osebno vsakega privlači, da bi ga igral in se vanj poglabljal. Kaotičnost, ki temu sledi, meni 

ne predstavlja problema in je pozitivna, opazila pa sem, da je za nekatere to frustrirajoče in 

zaskrbljujoče. Jaz vedno znova opazim, da je to del ustvarjalnega procesa, v katerem se moraš znajti 

in ga voditi…Kaotičnost in ustvarjalnost je nato postopoma porajala zgodbo, ki je lahko vse združila.«  

 

Zanimiva je misel udeleženca, ki je kot bistveno izpostavil to, da skupinskega ustvarjalnega procesa ne 

doživlja kaotično, temveč kot zaupanje v soodvisnost (v odnos) ter v ustvarjalni proces. Šest 

udeležencev je izpostavilo, da je za ustvarjalni proces bistvena jasna, toda fleksibilna struktura, ki se 

ves čas spreminja in razvija. Ali kot navajajo številni avtorji (Rosmalen, 1999; Trstenjak, 1981, idr.): 

ustvarjalnost izhaja iz nasprotja med kaosom in redom, med divergenco in konvergenco, medtem ko je 

neusmerjena ustvarjalnost lahko rušilna.   

 

Po Rosmalenu (1999) je določena smer napetosti (in proces, ki ga je prešla skupina v kaotični fazi ter 

po njej) značilna za socialno-kulturna zatočišča ter aktivnosti igre in umetnosti. To je povezano 

pretežno z aspektom produkta, ki mnogokrat ustvari fazo grajenja napetosti, vrhunca in padca. V 

mnogih aktivnostih umetnosti ima ta cikel značilnosti napetosti, ki izhaja iz občutka, da nekaj mora 

uspeti, ter sprostitve. Na preizkušnji je posameznikova moč: njegova psihična moč, iznajdljivost, 

vztrajnost in podobne specifične lastnosti (odvisne od aktivnosti). Kot v zgodbi se pojavi vrhunec, ko 

naraščajoči napetosti sledi nepričakovan razplet ter relaksacija, kar je podobno učinku katarze.  

Ali kot je izjavil finski udeleženec: Bil sem zelo zadovoljen z delovnim, kreativnim procesom. Imel je 

temeljno strukturo zgodbe. Z nekaterimi izzivi ter veliko razrešitvijo in uspehom na koncu. 

 

3.4.2. Doživljanja, počutja in stanja udeležencev  

 

Večina udeležencev se je med izobraževanjem počutila zelo mirno (mirne energije, »konstanten 

notranji mir«, bolj miren, manj intenzivne jeze in žalosti, itd.), sproščeno, uravnoteženo, pozitivno in 

odprto k novim izkušnjam (glej tudi v nadaljevanju empiričnega dela, zapis o »flow-u«). Vse to je pri 

mnogih spremljal občutek notranje sreče in izpolnitve (sem bolj srečen kot prej). Nekateri so 

ugotavljali, da je pri njih sproščeno stanje uma in uravnoteženosti trajalo še nekaj tednov po 

izobraževanju (bil sem v zelo sproščenem stanju uma med izobraževanju in nekaj tednov po njem).  

 

Kljub temu pa izkušnja socialno-kulturnega zatočišča ni pri vseh posameznikih nujno delovala v smeri 

pozitivnega doživljanja/počutja/stanja.  Slednje nazorno ponazarja primer udeleženke iz Finske,  ki 

vpliva skupinskega ustvarjalnega procesa in  soudeležencev ni doživljala sproščujoče kot ostali 

udeleženci, temveč stresno: Nisem premogla dovolj osebne in socialne energije, da bi delala stvari in 

se povezala s situacijo ali srečevala ljudi, zaradi česar sem se počutila slabo... Počutila sem se bolj 

negotova vase v socialnem smislu. Proti koncu je udeleženka celotno izkušnjo vendarle doživljala 

pozitivno. Izpostavila je, da je začela bolj zgodaj prepoznavati meje svojih zmogljivosti, kadar je 

preveč zahtevala od sebe. Kljub temu da se je težje socialno izražala, je opazila, da se še vedno lahko 
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izrazi in potrdi skozi glasbo in umetnost. Kar ji je omogočilo potrditev glede tega, s čimer se sicer 

ukvarja (po izobrazbi je likovna pedagoginja) in v kar verjame. 

 

Nekateri redki udeleženci so tudi začetek ustvarjanja predstave doživljali zelo stresno (glej prejšnje 

poglavje o primeru faze konfliktov oz. kaotičnosti/negotovosti v (skupinskem) ustvarjalnem procesu). 

Udeleženka iz Finske je predlagala večjo omejevanje in usmerjanje pri ustvarjanju, kar bi okrepilo 

občutek varnosti.  

 

Nekateri udeleženci so občasno doživljali napornost, intenzivnost in pretirano dinamičnost na odnosni 

in skupinski ravni, zato so tudi opozorili na potrebo po podaljšanju časa, namenjenega samo sebi.   

 

3.4.3. Primer socialno-kulturnega zatočišča 

3.4.3.1. Specifične učne okoliščine socialno-kulturnega zatočišča 

 

Po Rosmalenu (1999) je za uspešno, funkcionalno, optimalnejšo izkustveno učenje in učno procesno 

skupinsko dinamiko bistveno ustvariti okolje, okoliščine ter okvir za »svobodni prostor« oz. 

»socialno-kulturno zatočišče«, kjer lahko posamezniki eksperimentirajo/reflektirajo s svojimi 

osebnimi vsebinami in sami s seboj (se v to poglabljajo), spoznavajo nove alternative izkušenj in 

vedênja, in v katerem je mogoče kreativno skupinsko delovati. 

 

Pri konkretnem primeru izobraževanja sem zajela bistvene značilnosti in okoliščine, ki ustvarjajo 

socialno-kulturno zatočišče Poleg ustvarjalnih medijev in delavnic, ki spodbujajo igro, sem te 

značilnosti spodbudila s konkretnimi okoliščine okolja – odmaknjenostjo in izoliranostjo skupine 

posameznikov iz njihovega vsakdana in civilizacije, bivanjem v prostorni koči v prijetnem naravnem 

okolju Pohorja. Naravo smo aktivno vključevali v naše aktivnosti – s tabornimi ognji, izletom do 

slapu, delavnico iskanja totema, indijansko savno in podobnim. 

 

Udeleženci so se zavedali, da je okolje pomembno vplivalo na skupino, na sam ustvarjalni proces in na 

njih same. Izpostaljali so, da je na njih vpliva neokrnjena narava ter odmaknjenost od civilizacije. 

Večina udeležencev je pri svojem počutju navajala večjo sproščenost, umirjenost/meditativnost, 

osvobajanje od pritiska civilizacije ter vsakdanjih problemov, narava jim je nudila prostor zase, več 

možnosti, prostor za gibanje – počutili so se hkrati varno in svobodno. Mnoge je to spodbudilo, da so 

se posredno bolj poglabljali vase, se lažje odpirali novim izkušnjam in preizkušanju sebe. Narava 

sprošča in te spreminja v drugačno osebo. Narava je tudi pozitivna energija, ki se širi med nami, toda 

v mestu nekoliko izgubi svojo moč. Prav tako so se lažje pristneje izražali oziroma se bolj sproščeno 

medsebojno izražali in sporazumevali. Udeleženec: Naravno okolje je zelo pomagalo, da smo drug k 

drugemu pristopali veliko pristneje in bolj iskreno/naravno. Imeli smo tudi možnost prostora zase, če 

je bilo to potrebno.  Omenili so tudi, da je stik z naravo spodbudil njihovo ustvarjalnost, jih 

navdihoval, ter to, da so okolje dobro izkoristili za svoje umetnostne aktivnosti in kreativne delavnice 

ter da je na njih same delovalo provokativno in inspirativno. 
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Za kreativno, kvalitetno in izmenjav polno skupinsko delo, eksperimentiranje v »svobodnih 

prostorih«, so pomembne tudi značilnosti skupine in skupinska atmosfera. Kot opisuje Rosmalen 

(prav tam), je pomembna solidarnost med udeleženci in zavezanost skupnemu polju pomena/interesa – 

v našem primeru je to predstavljala uporaba umetnosti. Zato sem še posebno pozornost namenjala 

ustvarjanju pogojev (opisanih v podpoglavju Zasnova izobraževanja/projekta in izvedba projekta), ki 

spodbujajo pozitivno skupinsko dinamiko, zaupnost in podporo v skupini.  

 

Mnogi udeleženci so izjavili, da so sčasoma vse bolj čutili medsebojno povezanost in občutek 

pripadnosti, kljub prejšnjemu medsebojnemu nepoznavanju, medkulturnosti, različnemu načinu 

življenja, ustvarjanja in razmišljanja. (Intervjuvanka št. 2: »...taka kul skupina je bila, v kateri sem se 

čutla ful pripadno, čeprav nisem nobenega zares poznala. Tako, dala sem svoje zamisli ven, ne vem, 

nekak ustvarjalno sem se počutila.«) Skladno s tem se je krepil občutek varnosti (»...ful sem se 

počutila varno v tej skupini, in mi je s tem dosti dala«), sprejetosti, tolerantnosti do drugačnosti, 

zaupnosti in odprtosti, zaupanja skupini  (»...se mi zdi, da so bili taki ljudje na kupu, da sem jim 

zaupala. Karkoli bi naredili, ne bi bilo panike.«), kar so udeleženci doživljali kot zelo nevsakdanje ter 

nenavadno, kajti, kot že rečeno, pred tem se v glavnem niso poznali. Prevladovala je pozitivna, 

delovna skupinska atmosfera in dinamika ter pozitivna medsebojna interakcija s pretežno 

tekočo komunikacijo. Posamezniki v skupini so se medsebojno podpirali (vsi so bili zelo prijazni in 

so mi pomagali, da sem se lahko izrazila), čutili so spodbudo skupine pri izražanju in preizkušanju 

novega, bili so angažirani (Intervjuvanec: »smo se spustili, angažirali in vlagali v stvari«), zato so 

lahko ustvarjali in se v kratkem času veliko naučili.  

Udeleženci so omenjali, da je na pozitivno skupinsko atmosfero in odprtost ob samen stiku z naravo 

pomembno vplivalo tudi skupno bivanje. Za skupino so bile bistvene skupinske dejavnosti, in sicer v 

različnih delavnicah in aktivnostih ter pri ustvarjanju in procesu izdelave predstave. Udeleženci so 

menili, da so jih delavnice in skupno ustvarjanje s pomočjo medija povezali (več stvari, ko smo jih 

skupaj počeli, boljše smo se razumeli), čedalje bolj odpirali in krepili sodelovanje, s čimer so pospešili 

dinamične skupinske procese (skupinski proces se je začel dobro in pospešil s hitrim korakom, in na 

koncu so umetniški medij in delavnice definitivno močno vplivale na ustvarjanje dinamičnega 

skupinskega procesa), jim dali čutiti, da tudi sami lahko pomembno prispevajo. Skupinsko 

ustvarjalnemu procesu so se priključili tudi bolj sramežljivi in sprva tihi udeleženci. Ljudem se 

zasvetijo oči, ko lahko sodelujejo skupaj v skupini, za nek skupen namen, in da lahko istočasno izrazijo 

sebe. Ko imaš močno skupino, sodelujejo tudi najsramežljivejši s polnim srcem. Predvsem jih je s 

skupnim ciljem povezalo ustvarjanje predstave ter to, da je izvedba uspela. Intervjuvanka št. 2: »Ta 

predstava, ki smo jo imeli, se mi je zdel nek tak močen del. Vsi smo bli gor, skupaj, vsi smo že nekaj 

naredili. Čutila se je tak skupna energija, tak, da smo nekaj ustvarjali. ...In meni se zdi, da smo se ful 

povezali na tak način.« Kljub temu da so dejavnosti in ustvarjalne delavnice skupino povezale, je bil 

za skupino pomemben tudi nestrukturiran čas – za spontano spoznavanje in stike. Intervjuvanka št. 1: 

»Je bilo v bistvu ful nabasano (poln urnik), in posledično ful intenzivno... Se mi je zdelo, da rabijo 

malo oddiha, in med sabo se poklopit.« 

V izobraževanju so bile torej prisotne značilnosti skupinskega ustvarjalnega procesa: skupna dejavnost 

sprošča delovno energijo, spodbuja komuniciranje in izmenjavanje ter daje občutek pripadnosti 

skupini (Vogelnik, 1993).  
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3.4.3.2. Procesi v specifičnem socialno-kulturnem zatočišču 

 

Že predstavljene komponenta okolja,  lastnosti specifične skupine in druge ureditve, kot so ustvarjalni 

mediji, komponente igre, ustvarjalni proces, idr. – so omogočale izkušnjo svobodnega prostora, kot 

jo definira Rosmalen (1999). Udeleženci so opozorili, da jim je izkušnja novega okolja, novih situacij, 

omogočila preizkušanje in raziskovanje sebe v novih in različnih vlogah (...sem se osredotočil bolj na 

opazovanje drugih ljudi, da sem se bolje naučil, kako funkcionirajo skupinske dinamike. Tako da sem 

samega sebe na nek način doživljal drugače, saj ponavadi manj časa opazujem in raje kaj počnem, 

sem v akciji), prav tako pa tudi preizkušanje vsega tistega, česar sicer običajno ne morejo preizkusiti, 

in s tem spoznavanja novih in različnih vidikov svoje osebnosti (»nove situacije in novi ljudje te 

naredijo drugačnega«). Omenili so tudi spoznavanje in preizkušanje novih načinov reagiranja in 

delovanja, ki omogočajo spremembe in uvid v nove načine delovanja, ki lahko osvobajajo. 

Intervjuvanec: »Potem pa sem se uspel sprostit in je bilo tolko boljše, da sem se lahko osvobodil svojih 

lastnih navad.« 

 

Posebni socialni pogoji (nove situacije, novi ljudje, izražanje s pomočjo ustvarjalnega medija, idr.) so 

jih spodbudili h globjemu raziskovanju samih sebe, k drugačnemu doživljanju, k odmiku od 

problemov vsakdana, sistema in njegovi analizi. Udeleženec iz Španije: Sem  se odklopil od 

vsakdanjih motečih dejavnikov – kot so internet, mobilni telefon, televizija – in se povezal s svojim 

telesom in realnim okoljem. S tem sem ozavestil, kako pomembno je, da se občasno odklopim od 

vsakodnevne rutine, tako da lahko bolj kvalitetno izkusim/izkoristim čas in izkušnjo v sedanjosti. 

Nekateri udeleženci so omenili celo večjo pristnost/naravnost/spontanost prostora, ki je nudil svobodo 

in spontano igranje. Udeleženec iz Finske je to opisal takole: Čedalje bolj enostavneje je biti bolj ti z 

novimi ljudmi, in ko si oddaljen od svojega vsakodnevnega življenja, se to samo še bolj poenostavi. 

Novim idejam sem se odpiral veliko bolj kot ponavadi. Počutil sem se tudi sproščeno in kreativno, 

odprt za nove ideje. 

 

Socialno-kulturo zatočišče in odmaknjenost od vsakdana sta omogočala tudi opuščanje psihološke 

obrambe. Ja, počutila sem se zelo svobodno in sproščeno pri delovanju. Tega prej nisem mogla 

narediti... V drugih okoliščinah se ne kažeš nujno ves, saj nastopaš v 'najboljši luči'. Izjavljali so, da so 

jih umetnostne delavnice »soočale« s spontanim izražanjem, jih spodbujale k odprtemu, pristnemu, 

samozavestnemu izražanju in jih osvobajale skrbi, kaj si bodo o njih mislili drugi. Lažje so se počutili 

svobodno in sproščeno med drugimi ljudmi. Udeleženec iz Estonije: Običajno se nagibam k temu, da 

sem bolj introvertiran in ne toliko svoboden in spontan... Najboljši sprožilec za novo delovanje so bile 

tiste delavnice, saj ni bilo možnosti, da se jim izogneš. 

 

Večina udeležencev je govorila o bolj pristnem, odprtem, celostnem izražanju. Vodja plesne 

delavnice je to izrazila takole:»Istočasno ko sem se izražala, prevzemala iniciativo, ob trenutkih, ko 

sem delovala iz prostora vodenja,  sem prav tako raziskovala globoke vode v sebi. To se mi je zdel 

izziv, hkrati pa tudi razodetje in zdravljenje. Nisem mogla biti samo nekaj od tega dvojega, tako mi je 

postalo bolj udobno pokazati vse svoje strani. Tudi o umetnostnih medijih in aktivnostih so se 

udeleženci izrekali, da so jih spodbujali k pristnemu/celostnemu/polnejšemu izražanju ter zmanjšali 

njihovo samocenzuro. Intervjuvanec: »Sam sebe bolj pristno izrazim. Več si upam, ker sem sproščen, 

in delam stvari, ki so mi fajn. Če sem v kreativnem procesu, tudi izražam skozenj 'manj cenzurirane' 
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plati, in vidim, da jih drugi sprejmejo.« Izjavljali so, da je umetnost močno orodje komunikacije, kjer 

lahko vsakdo najde svojo lastno pot izraza in s tem čuti veliko sproščenost, zlasti kot izražanje sicer 

težje izrazljivih snovi: »Ustvarjalni medij v odnosu ene nezavedne stvari sprosti, ki jih drugače 

mogoče ne.« Intervjuvanec je nadaljeval: »...prek medija odkrivamo, razkrivamo neke plati sebe, in 

potem več nimam nič za skrivat. Po drugi strani pa smo potem posledično med sabo v bolj sproščenem 

vzdušju.« To je ustvarilo tudi intenzivnejšo dinamiko in dogajanje v odnosih in skupini. Intervjuvanec 

je opisal, kako medij poglablja odnose: »Brez ustvarjalnega medija ne bi šlo. Ustvarjalni medij je 

tudi prve ograje podrl. Ta glavno obzidje je padlo s tem, da se je potem lahko začelo dogajat. Potem 

pa padajo še stolpi, in notranja obzidja in tako… Tudi odnose si s tem  intenzivneje raziskoval, 

ustvarjalni medij v odnosu ene nezavedne stvari sprosti, ki jih drugače mogoče ne. In je potem 

dinamika in učenje enkrat bolj intenzivno, stvari so sicer že v nas, a ustvarjalni medij jih odpre, in to 

dinamiko potem sploh omogoča. Upaš si se razkrit drugemu, pokažeš tudi svojo ranljivost, slabo voljo,  

stvari ki kao niso tolk fajn, ne da se samo delaš lepega pred drugim.« Nekateri so zaradi medija in 

drugačne narave odnosov v socialno-kulturnih zatočiščih lažje pokazali več razsežnosti svoje 

osebnosti, tudi svojih slabih lastnosti. Intervjuvanec: »Pokažeš tudi svojo slabo voljo  in stvari, ki niso 

tolko fajn... Upam se pokazati tudi, kadar nisem v najboljši luči.«  Strahovi (in z njimi povezana 

obrambna delovanja), da jih okolje sodi in presoja, so zaradi sproščene socialne atmosfere in 

značilnosti socialnega-kulturnega zatočišča skozi teden postopno izginjali. Intervjuvanec nadaljuje: 

»naraščala je sproščena socialna atmosfera, v kateri je lažje pristno komunicirati, in v kateri tišina ni 

neprijetna«. Okolje se ni usmerjalo samo k specifičnim vlogam in lastnostim udeležencev (recimo 

doma v družinskih vlogah ali na delovnem mestu v delovni vlogi, idr.), zato so se lažje pokazali 

celostno (»a eno spoštovanje se pojavi... do človeka kot celote, z vsemi svojimi levi, desnimi, a ne, 

črnimi, belimi lastnostmi. V vsakdanjem življenju ni tega ustvarjalnega, pa te recimo jemljejo samo 

delno«). Intervjuvanka št. 2 je razmišljala o naravi odnosa v skupnem ustvarjalnem procesu takole: »V 

skupnem kreativnem procesu se mi zdi pomembno, pač da imaš ta čut za soljudi, da če ti kaka ideja ni 

všeč, da je ne ignoriraš. Da skušaš nekak drugače tudi vključit kaj...« Vpliv ustvarjalnega medija in 

procesa je doživljala kot ključen za zavedanje medsebojnega spoštovanja: »Ko smo (na izobraževanju) 

skupaj ustvarjali preko kreativnega medija, so ljudje drug drugega ravno bolj spoštovali, ker so se 

zaradi medija bolj zavedali, da se izražajo. Ker vejo, kolko za njih same to pomeni, ko se izražajo.« 

Intervjuvanec je izrazil, da je v ustvarjalnem procesu občutil, da ga soljudje spoštujejo kot celotno 

osebnost, zato je lahko tudi bolj zaupal: »Počutim se, kod da sem našel svoj dom. Dom, samo ker se 

lahko izražam, tudi razumljen sem. Jaz sem se dostikrat tudi soočal s tem, da nisem bil razumljen. 

Moje sporočilo ni naletel na odziv... Tukaj pa vedno dobim povratno informacijo, mogoče tudi tako, 

neprijetno. A ni važno, dobim jo.« 

 

Pomemben del svobodnega prostora je tudi spodbujanje igre, spontanosti, sprostitve in stanja toka 

ustvarjalnosti ali »flow-a«. Aktivnosti, ki ta stanja spodbujajo, Rosmalen imenuje »lucidne 

aktivnosti«. Udeleženci so jih opisali kot prostor, ki ga nudi svoboda, spontano igranje (intervjuvanka 

št. 2: »Tud sam prostor je bil poseben, neko zatočišče... Prostor za vse delavnice, kjer smo se tudi 

spontano igrali... Sem se počutila tam bolj svobodno, zaradi te energije, ki  je bila v prostoru«), 

delavnice so jih sprostile, učili so se »upostiti so samega sebe«, učili so se »lahkotnosti« v življenju 

(Naučila sem se, da naj življenje jemljem bolj lahkotno, da ne rabim biti zaskrbljena za vsako majhno 

stvar, in počutila sem se zelo svobodno in sproščeno). Tudi med igranjem svojih vlog v predstavi ob 

koncu izobraževanja so ohranili sproščenost (kljub predhodnem nelagodju) in se zabavali. Omejitve, 
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ki so jih osredotočale na tukaj in zdaj, so spodbudile igro. Mnogo je bilo paralelnih opisov stanja 

»flow-a« (Csikszentmihalyi, 1997), na primer: Sem doživljal čas na drugačen način... da lahko bolj 

kvalitetno izkusim/uporabim čas in izkušnjo v sedanjosti. Ali zapis druge udeženke Čas sem čutila kot 

nenavaden, bedast, nekako se je ustavil. Nisem mogla početi veliko stvari hkrati, nekako pa sem 

izkusila ogromno novih stvari. Pozabili so na svoje težave, skrbi, stres v vsakdanjem življenju. 

Nekateri udeleženci so menili, da so k temu pripomogle kreativne delavnice. Na to je še posebej 

opozoril intervjuvanec: »Se v kreativnem procesu tako močno zamotim, da pozabim, zakaj sem bil 

slabe volje, ali karkoli drugega.« »Kreativen proces, v tem se jaz tako dobro počutim, da me je strah, 

da bi pozabil na vse svoje obveznosti.« Mnogi udeleženci so tudi izjavili, da so med ustvarjalnimi 

dejavnostmi (delavnicami) pogosto odklopili in sprostili razum in kontrolo, pozabili na ostale stvari 

ter na svoja predhodna razmišljanja, se s tega vidika počutili umirjeno. Intervjuvanka št. 1 je takšno 

stanje »flowa« opisala kot svoje doživljanje med plesom: »Meni se zdi ful fajn, ko lahko še razum 

odklopim. Kot da je razum neka tvoja kontrola, in kot da kdaj rabiš začutit res sebe, neke svoje 

sposobnosti brez te kontrole…Ni več neke refleksije o tem, kdo ti si, ampak samo si…ko je zavedanje 

na nekem čutenju. Ne kak, kako, zakaj, razumsko, ampak probaš čutit.« 

 

Mnogi udeleženci so izjavili, da se niso samocenzurirali v tolikšnem obsegu kot v vsakdanjem 

življenju in da so si upali celoviteje izražati kot sicer v drugih okoliščinah, ter začutiti sebe/svoje 

sposobnosti brez odvečnega nadzora. To jim je pomagalo ostajati bolj v trenutku, oziroma trenutek 

bolj polno doživljati, ter biti bolj povezan z realnim okoljem, telesom in izražanjem. Povedali so, da so 

se v delavnicah vživeli v dogajanje, se poglabljali vase in svoja čustva, da so pozabili na druge stvari 

in ostali osredotočeni. Približno polovica jih je omenjalo doživljanje veselja ob umetnostni realizaciji, 

dvig razpoloženja (umetniške delavnice so mi pomagale, da sem izstopila iz sistema, pozabila na vse... 

Sem bila vesela, ker sem delala stvari, ki jih rada počnem in nasmeh je kar ves čas počival na mojem 

obrazu), večji občutek svobode in notranje sreče ter čustvene izpolnitve. 

 

Izkušnja svobodnega prostora in ustvarjalni proces sta posameznike spodbudila tudi k odprtosti do 

novega (Izzvala sem se namenoma, drugi dan sem si rekla: 'Poskusi nekaj, česar še nisi naredila prej.' 

Presenetljivo je bilo, da sem se zdaj odločila, da bom nadaljevala z enimi izmed teh stvari, novih 

izkušenj.), do novih doživetij (npr. pripravljanja predstave), svežih idej (»pomaga preseči mentalno 

blokado, zaradi katere nimam svežih idej«), novih interesov in navdihov, ki so jih izpolnjevali 

(Spoznal sem, da lahko počnem stvari, ki jih nikoli prej nisem, in s tem dosežem izpolnitev.). Skoraj 

polovica udeležencev je izpostavila, da jih je spoznavanje različnih kreativnih medijev spodbudilo k 

radovednosti/inspiraciji do novega ter k bolj poglobljenemu raziskovanju drugih umetnostnih medijev. 

 

Nove izkušnje, ki so jih omogočali mediji in delavnice, so udeležence soočale z novimi, zanje dotlej 

neznanimi možnostmi in alternativami. Slednje so mnogi doživljali kot izziv, kar jim je pogosto 

okrepilo samozavest ter jih spodbudilo k temu, da so si tudi zunaj izobraževanja drznili preizkusiti kaj 

takega, česar si dotlej morda niso dovolili (glej tudi poglavja empiričnega dela Opolnomočenje in 

Izkustveno učenje.). Intervjuvanec je opisal faze doživljanja, ki jih je prešel ob izzivu 

eksperimentiranja z neznanim ustvarjalnim medijem: »Super mi je bilo stvar sploh spoznavat, in tudi 

strah me je bilo... A bo šlo, kaj pa če ne bo šlo, pa dajmo vseeno, in potem JE ŠLO! In to je tak fajn 

občutek, ko ti nekaj rata, čeprav si misliš, da mogoče ne bo. In to so bile take male zmage pri vsakem 

poskusu posebej. Sem postal bolj gotov in na koncu osrečen. Prvič, ker je ratala tista vaja, drugič pa, 
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ker sem videl, da meni to tudi gre.«   

  

Čeprav so nove izkušnje ustvarjalnih medijev na večino udeležencev spodbudno vplivale, pa niso 

vplivale čisto na vse. Sposobnost posameznikovega soočanja z izzivi različnih medijev je odvisna od 

zunanje podpore, občutka varnosti in sprejetosti, ter od osebnosti posameznika. Udeleženka 

izobraževanja je to opisala takole: Umetnost in likovno ustvarjanje je lahko zelo stresno in hkrati 

sproščujoče. To je največji paradoks umetnosti. Nekateri ljudje se morda počutijo anksiozno, ko nekaj 

ustvarjajo, zaradi nekih omejitev, za katere mislijo, da jih imajo. Hkrati pa lahko v dobrem okolju 

vsakdo najde svojo lastno pot izražanja, in tako začuti veliko sproščenost ter močno orodje 

komunikacije. 

Večina udeležencev se je čutila dovolj podprto in varno v skupini, saj so o soočanju z izzivi poročali 

kot o preseganju svojih dotedanjih samoomejitev. Tako so si okrepili samozavest, se samopotrdili in 

razširili svojo osebno kompetentnost (Bila sem zaskrbljena nad svojimi likovnimi sposobnostmi. 

Počutila sem se zelo dobro, ko sem končala svoje delo z dobro asistenco…Ko sem pustila, da ta pomoč 

pride k meni, in je to tudi spodbudilo preseganje mojih lastnih omejitev.). Zanimivo je bilo opazovati, 

da je iste okoliščine manjšina udeležencev doživljala zelo drugače od večine, kajti namesto da bi ob 

njih presegali svoje omejitve, so se umaknili ter se počutili še manj samozavestno in pogumno. To se 

je dogodilo tudi dvema udeleženkama med cirkuško delavnico. Telesno močnejša udeleženka se je 

umaknila z mislijo, da je bolje, da se akrobacijam ne posveča toliko, medtem ko je drugo udeleženko 

bilo akrobacij strah, zato ji je bilo neprijetno in bi cirkuške akrobacije najraje kar umaknila s programa 

izobraževanja ter jih nadomestila z zanjo prijetnejšimi aktivnostmi. Takšen umik je intervjuvanka št. 1 

pojasnila takole: »V tem smislu kdaj tudi na frustracije, ko naletim na svoje meje in ko jih ne znam še 

preseči«. 

Podobno sta doživljali udeleženki iz Češke pri gledališki delavnici KUDljuda. Ena od njiju je izjavila, 

da ima že vseskozi nizko samozavest glede odzivnosti v dogodkih, podobnih gledališkim delavnicam, 

in da se v interakcijah na splošno ne odziva hitro, zaradi česar se je v omenjeni delavnici odzvala še 

slabše kot sicer ter si tako zniževala samozavest. Ostali udeleženci so gledališke delavnice doživljali 

prav nasprotno. Povedali so, da se jim je ob njih zvišala odzivnost, samozavest, ter da so jim pomagale 

k polnejšemu, bolj čustvenemu odzivanju. Po mojih opažanjih je bil odziv udeležencev delavnice 

najbolj odvisen od tega, kako so doživljali svojo potrditev/nepotrditev, uspešnost/neuspešnost, 

sposobnost/nesposobnost. Vodja delavnice je med delavnico dal navodilo o jasnem in glasnem 

izražanju (gibu), ki sta ga udeleženki iz Češke doživeli kot osebno kritiko, čeprav je po mojih 

opažanjih zvenelo kot povsem običajno opozorilo. Povedali sta, da sta se počutili nepodprti od okolja 

(Ampak ko smo delali nekaj, v čemer nisem dobra, v glavnem pri improvizaciji, se nisem počutila 

ravno udobno – nisem se čutila podprto od okolja.). Izkušnje gledališča nista sprejeli kot izziv, za 

razliko od večine drugih udeležencev, ki jim je gledališki medij prav tako bil nekaj novega, a vseeno 

pozitivnega. Celotna izkušnja omenjenih udeleženk pa je vendarle bila kljub vsemu pozitivna. Večino 

izobraževanja sta se vendarle počutili podprto in sprejeto. Izpostavili sta druge izkušnje glede svoje 

uspešnosti (izlet, slikanje, predstava) ter doživljanja, ki so ju opolnomočila.  

 

Izjave in izkušnje različnih udeležencev usmerjajo k spoznanju, da je pri ustvarjalnih dejavnostih v 

socialno pedagoških prostorih pomemben zlasti občutek varnosti, spodbudnega okolja, podpore, 

sprejetosti, torej individualna podpora, spodbuda in pozornost, kadar se človek počuti nesposobnega 

oziroma kadar je stopnja njegove samozavesti nižja. Vendar je dojemanje individualne podpore lahko 
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zelo različno in subjektivno. Za razliko od že omenjenih udeleženk, denimo, je večina udeležencev 

izpostavila, da so se čutili dovolj podprte in da so se tudi zato lahko presegli: Včasih ko kaj ustvarjam, 

občutim tudi anksioznost, vendar je tukaj res bilo vse sproščeno, ljudje so me resnično podpirali. Alu 

druga udeleženka: Ves čas me je bilo strah odra, ampak zdaj se mi zdi celo zabavno sodelovati v 

predstavi. Zelo mi je pomagalo, da je vsa skupina bila sproščena in te ni sodila, če si napravil kaj 

'narobe'. Čutila sem, da v bistvu predstava ni bila na odru. 

 

Na subjektivno naravo doživljanja ter odzivanja na določene vrste izkušenj kaže tudi to, da so 

udeleženci iste delavnice in umetnostne medije doživljali zelo različno. Različno so se nanje tudi 

odzivali. Cirkuške akrobacije in gledališke vaje so, na primer, mnogi doživljali kot izziv, ki je 

pozitiven in spodbuden. Izzvale so jih, da so presegali predstave o svojih mejah in svojih 

sposobnostih. Intervjuvanec je izkušnjo soočanja s tem izzivom omenjal celo kot zanj 

najpomembnejšo izkušnjo, s katero se je osvobodil predsodkov glede samega sebe (glej tudi konec 

polgavja Izkustveno učenje, odstavek Osebne meje) 

 

3.4.4. Ustvarjalni proces in umetnostni mediji 

 

Ob karakteristikah igre in drugih značilnosti predstavljajo pomemben del svobodnega prostora tudi 

ustvarjalni proces ter umetnostni mediji, ki pomagajo ustvariti pomembne značilnosti socialno-

kulturnih zatočišč ter ustvarjajo pogoje za izkustveno učenje. O medijih in njihovem vplivu na 

udeležence so udeleženci veliko povedali. Med njihovimi izjavami sem izbrala nekaj takšnih, ki 

praktično ponazarjajo teorijo pomoči z umetnostjo in socialno-kulturnim zatočiščem.  

 

Udeleženci so ob evalvaciji in razmišljanju o potrebah udeležencev nadaljnjih podobnih izobraževanj 

izpostavili tudi pogoje za konstruktiven ustvarjalen proces. Predvsem so opozorili na pomen 

odprtosti za nove izkušnje, na odprtost uma: Priporočam, naj pozabijo na vse stvari, ki so jih počeli 

doslej, ali: Svetujem ti, da prideš odprtega uma, in vidiš, kaj bo prišlo. Lahko je mnogo stvari, in ti si 

tisti, ki bo to omogočil. Prav tako so poudarili pomen odprte komunikacije in izražanja svojega mnenja 

(naj izrazijo vsa svoja mnenja, ker je komunikacija na takem izobraževanju zelo pomembna), pomen 

medsebojne podpore, sprejemanja ljudi takšnih, kot so (biti odprtega uma in sprejeti ljudi take, kot so). 

Poudarili so tudi pomen zavedanja nepredvidljivosti ustvarjalnega procesa, ter da je pomembno 

sprostiti pričakovanja, notranje omejitve in kontrolo, se spustiti v igro raziskovanja, odklopiti razum, 

biti v trenutku.   

 

Različni mediji (in specifične aktivnosti) so spodbujali različna stanja in delovanja. Rosmalen 

temu pravi poziv (appeal). To so akcije in izkušnje, ki jih v človeku prikličejo in proizvedejo 

aktivnosti. So odvisne od narave medija ter aktivnosti in okolja (materiala, vzdušja, intenzivnosti, 

dinamike, ritma, itd.) ter od osebe in njene preference (recimo, nekaterim je na izobraževanju bolj 

ugajalo delo s telesom, gledališčem in interakcijo, drugim pa tiho slikanje). Pomembno je, da se 

aktivnosti skladajo s potrebami udeležencev (Rosmalen, 1999), saj je to pomemben del motivacije. 

Zaradi raznolikosti udeležencev in njihovih potreb so bile aktivnosti v izobraževanju tudi tako široko 

in raznovrstno zastavljene.  
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Udeleženci so dinamiko delavnic doživljali kot izmenjavo aktivnosti, angažiranosti, osvobajanja, 

katarzičnosti na eni strani in umirjenosti, kreativnosti, ki poglablja in spodbuja raziskovanje notranjih 

razsežnosti na drugi. Po eni strani so jih spodbudile k večji budnosti, zavedanju okolja, odzivnosti in 

dovzetnosti, jih bolj energetizirale in sprostile. Po drugi pa so jih spodbujale k poglabljanju vase, 

»stiku s seboj«. Primer opisa udeleženca: »Večina aktivnih delavnic je bilo zelo osvobajajočih, druge, 

bolj kreativne delavnice pa so mi pomagale raziskovati moje notranje razsežnosti.« Večini 

udeležencev je ta dinamika zelo ustrezala in so na to tudi opozorili. Udeleženka: Vse delavnice so 

vplivale name, na stanje, počutje, čustvovanje. Tiste bolj aktivne so me zbudile in bolj ozavestile, 

počutila sem se bolje. A zame je kombinacija gibanja in razmišljanja, reflektiranja, popolna. Recimo, 

ko smo najprej plesali, nato sem odlša v gozd, ko pa sem prišla nazaj je bil zvočna kopel. To me je 

aktiviralo in hkrati zelo poglobilo  vase 

 

Vendar lahko različni mediji na različne posameznike različno vplivajo, zato nekaterim 

udeležencem določeni mediji niso ustrezali. Udeleženka iz Finske je izpostavila, da je gledališke vaje 

občasno doživljala kot preglasne, pri čemer so jo sicer spodbudile, a so jo lahko tudi zmedle in 

razjezile, zaradi česar bi se raje udeleževala mirnejših in manj hrupnih delavnic. Nasprotno pa je 

udeleženec iz Nizozemske opozoril, da so ga določene delavnice preveč intenzivno usmerile nase 

(predvsem dihalne vaje in indijanska savna), zaradi česar je imel raje aktivne delavnice. Tretji se je, 

denimo, raje udeleževal besednih delavnic, medtem ko tistih, ki so bile telesno bolj aktivne, ni rad 

izvajal.  

 

Kot je že omenjeno pri metodah dela, zahteva konkretno izobraževanje zaradi različnih potreb, 

sposobnosti in prioritet posameznikov raznovrsten in napolnjen urnik. Takšen način dela nudi 

posameznikom dovolj različnih priložnosti, da se lahko soočijo s svojimi močnimi in šibkimi točkami, 

izzivi, in se tako bolj celostno razvijajo. Pristop dela in skupinska dinamika je udeležence sicer 

spodbujala k preseganju izzivov in spoznavanju novega, a le do neke mere – udeleženci so lahko z 

aktivnostjo kadarkoli prenehali.  

 

Opisi udeležencev so nakazovali, da ustvarjalnost in eksperimentiranje v umetnostnih medijih lahko 

predstavljata mehanizem za sprožitev drugih mehanizmov, namenjenih bolj konstruktivnemu 

reševanju posameznikovih (in družbenih) problematik. Kot bomo videli tudi kasneje v obravnavi (v 

poglavju Opolnomočenje), so mnogi udeleženci so povedali, da se lažje realizirajo skozi medij 

umetnosti in da so umetnostne delavnice na izobraževanju sicer bile preproste, vendar pa so nanje zelo 

vplivale.   Udeleženka iz Finske je v izobraževanju spoznala, da se je lahko, kadar ni premogla dovolj 

osebne energije za izražanje v skupini ali da bi lahko vplivala na situacijo, vendarle izrazila v likovni 

umetnosti in glasbi, kar jo je sprostilo in ji omogočilo uvid v pomen umetnosti zanjo.  

 

3.4.4.1. Umetnostni mediji in čustva 

 

Mnogi udeleženci so omenjali, da jim umetnostni mediji (v našem primeru zlasti vizualna umetnost, 

ples in gledališče) pomagajo sprostiti čustva, delujejo kot katalizator. To so opisali kot izpraznjevanje 

(zlasti negativnih čustev) oziroma sproščanje čustvene prenapolnjenosti, izživljanje čustev, izražanje 

(pre)močnih čustev. Intervjuvanka št. 2: »Ko pa slikam, pa imam mešanico različnih emocij, ali sem 
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ful besna na svet, jezna, da se dogajajo določene stvari, ali jezna sama na sebe. S slikanjem to nekak 

iz sebe spravim. Ne samo jeze, ampak večinoma gre za te negativne stvari. Ko se počutim čustveno 

polno, ali pa ne vem, kam naj s čustvi, si ne grem strižt las, ampak takrat grem kr slikat. Lahko grem 

tudi plesat.« Obe intervjuvanki sta izjavili, da lahko svoj temperament in karakter v gledališču bolj 

polno izživita, zlasti težke emocije, saj se vživita v vlogo v okolju, ki je za vsakdanjost manj 

relevantno, in ker lahko v vlogo vstopata oziroma izstopata iz nje. Intervjuvanka št. 2: »In to mi 

pomaga, ful mi je boljše, se fajn počutim. Ne samo, da dam to ven, na tak način, da mi je še zraven 

všeč.«  Polnost in pestrost umetniškega procesa ter ustvarjalen produkt so pri mnogih udeležencih 

ustvarili tudi čustveno polnost, izpolnjenost, zadovoljstvo.   

 

Udeleženci so opisovali tudi to, da umetnostni mediji pomagajo pri zavedanju, prepoznavanj čustev, 

ter morebitnemu eksperimentiranju z njimi. Podobno opisuje Vogelnikova (1992), umetnost lajša 

dojemanje, razumevanje in sprejemanje težko razumljivih in zapletenih (neumetniških) snovi, 

situacij oz. lastnega doživljanja znotraj njih. Intervjuvanka št. 1 je to opisovala kot svoje 

doživljanje ob slikanju: »Enkrat sem imela eno sliko, ko mi je ful bila ena misel, nekaj pomembnega, 

kaj se mi je dogajalo v življenju... nekak v zvezi s tem, kaj sploh je življenje. Ene stvari, ko včasih gre 

bolj za nek občutek smisla ali nečesa, ki ga ne znaš niti udejanjit. In pol je to ful lahko daš v neko 

sliko, daš v neke barve, slikaš s tem filingom, in potem to rata. Ja, mislim, ta filing.... Dostikrat kadar 

pač stvari čutiš, so ti dosti bolj jasne na enih drugih nivojih, kot pa če bi probal to komu razložit..... In 

takrat je ful ene jasnosti v tem,  ki se je ne da zdaj nekak razložit, ampak v tem stanju imaš to jasnost 

in točno veš. Ker to ne poskušaš zatret.«  

Delavnice so sprožile različne čustvene procese, kar je mnogim udeležencem pomagalo prepoznati 

nekatera svoja čustva, pripomoglo k večjem zavedanju, razjasnjevanju, ozaveščanju čustev ter k 

procesu njihovega predelovanja. V povezavi s tem so v anketah štirje udeleženci eksplicitno izpostavili 

dihalno vajo (pomagala mi je posredovati svoja čustva in se občutiti živega samo z dihanjem), eden pa 

je izjavil, da ga je celo preveč fokusirala nase in na čustva.  

Vsi trije intervjuvanci so opozorili, da je v prostoru ustvarjalnega procesa lažje prenašati bolečino in 

močna čustva. Intervjuvanec je menil, da je tako tudi zaradi zaupanja v proces, zaradi občutka varnosti 

in sprejetosti (v individualnem ali skupinskem ustvarjanju).  Izpostavili so tudi, da umetnostni mediji 

in ustvarjalni proces ponujajo različne mehanizme, ki pomagajo prepoznavati, predelovati in 

transformirati čustveno težke procese. Intervjuvanec je ustvarjalno umetnostni proces opisoval kot 

mehanizem spoprijemanja z notranjimi procesi: »Skoz to, skoz ta medij, je vsak tak notranji proces ful 

lažje ga je prenest, drugače ga je izrazit, lažje ga je primit. Ker imaš mehanizem, s katerim ga lahko 

podpreš, opremiš.«  

 

Na ta konkreten mehanizem spoprijemanja s kompleksnejšimi procesi se navezuje teza Rosmalena 

(1999), da je prednost čutne iluzije v dvojni realnosti socialno-kulturnih zatočišč. Znotraj umetnosti in 

igre se lahko realnost posebej priredi ali preuredi po meri za nekoga, in se lahko zmeraj prepozna kot 

»iluzorna« izkušnja – ki ne vpliva na vsakdan. To dejstvo naredi izkušnjo bolj obvladljivo. Razen tega 

je človeku na razpolago tudi dodatna svoboda, da se lahko osredotoči na določen – izbran – aspekt 

življenja, realnosti (glej tudi poglavje teoretičnega dela,  Izkustveno učenje, o dvojni izkušnji).  O tem 

sta sporočali tudi obe intervjuvanki, ko sta izjavili, da sta lahko iz gledališke vloge, ki je v njiju 

spodbudila močna čustva, poljubno vstopali in izstopali.   
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3.4.5. Nove izkušnje spodbujajo nova učenja 

3.4.5.1. Umik vase in refleksija 

 

Številni udeleženci so se intenzivneje poglabljali vase, se globje raziskovali, ukvarjali s seboj. Umik 

od vsakdana, mediji (ples, narava, glasba, slikanje), in tej temi posebej prilagojena dihalna vaja ter 

indijanska savna, vse to je spodbujalo samorefleksijo, refleksijo njihovega življenja, »posebno 

notranje stanje, iskanje samega sebe«.  Intervjuvanka št. 2 je to opisala takole: »Dosti sem se 

ukvarjala sama s samo in se spoznavala … to mi je bla nova stvar. Prišla sem v stik s svojo zrelo 

stranjo, odkrila sem svojo mirno plat. Spoznala sem, kako delujem v novih skupinah in kako 

reagiram.« Tudi drugi udeleženci so izjavljali podobno: Sem sama sebe zelo raziskala v globine. Ali: 

Ves čas sem bila bolj ponotranjena, in sem opazovala samo sebe. Narava, hoja do slapov, ples, 

poslušanje skupinske glasbe, to me je spodbudilo, da sem razmišljala o življenju in o vsem, kar sem v 

svojem življenju 'imela' in kaj si še želim.  

 

Izrazi, ki so jih različni udeleženci večkrat uporabljali pri opisovanju svojih občutkov, so se glasili: 

večji stik s seboj, stik s svojim svetom, globlje doživljanje sebe, večje upoštevanje svojih potreb. 

Udeleženka je izjavila: Pridobila sem globlje znanje o mojih lastnih potreba in ritmih v socialnih 

situacijah: kdaj moram stopiti korak nazaj in kdaj imam več za dati v interakcijah. Bila sem hvaležna 

videti, da sem lahko bolj pomirjena, tudi kadar sledim svojim potrebam. Ali kot je izjavil 

intervjuvanec: »Že na poti do tja je od mene odpadel ta pritisk civilizacije, in je to tam prišlo do 

konca. Me je sprostilo, ful sem bil v samem sebi. Ni me metalo ven iz sebe. Iz dneva v dan sem bil bolj 

v samem sebi, pri sebi…Zaradi tega sem se tudi zlo dobro počutil.«  

 

Ti procesi in »pozivi« medijev (različne kvalitete, ki jih različni mediji spodbudijo, privabijo) so 

spodbudili mnogo refleksij osebnega smisla in življenja nasploh. Pri mnogih je umik v naravo 

spodbudil refleksijo njihovega življenja, nekateri so ponovno uvideli, da jim umetnost daje energijo, 

jim kaže smisel in pomen stvari in njih samih, in jo želijo še bolj razvijati, osebno in profesionalno. 

Udeleženka to opisuje: Spoznala sem, da je to nekaj, kar zelo rada počnem, kar mi daje veliko energije 

in v čemer vidim smisel. Vsekakor sem začutila, da so vsi ti mediji in ta način dela pomembni zame. 

Da je to področje, ki ga želim razvijati, tako osebno kot pri svojem delu. Da se želim še bolj v to 

poglobiti, raziskati. Udeleženki iz Francije je izkušnja celotnega izobraževanje (ki je sledila njeni težji 

izkušnji in osebni krizi, dvomu v vase) ponovno osmislila njena dejanja in njo samo: V takšnem tednu 

ozavestiš, kaj ti je v resnici pomembno, in to lahko v prihodnje upoštevaš.« Intervjuvanka št. 2  je 

izjavila: »In projekt mi je pomagal prepoznavat moje želje. Prepoznala sem to, da lahko ful bolj 

zaupam sebi.« Voditeljica plesne delavnice je ugotavljala: Sedaj lahko bistveno bolj zaupam  svoji 

aspiraciji do intuitivnega.. Dodala je, da se je najbolj razveselila razvoja sposobnosti, da si lahko 

zaupa in se jasneje vidi. Podobno je ugotavljala tudi voditeljica gledališke delavnice: Ta teden je bil 

kot nek umik, ki me je spodbujal, da sledim svoji notranji poti v življenju. 

 

Z vidika osebne in poklicne orientacije so številni udeleženci s to izkušnjo obudili refleksijo vrednot 

in smisla svojih dejanj ter aktivnosti pri delu, denimo: Spet sem pridobil tisto luč inspiracije in strasti, 

ki spodbuja ljudi k akciji, interakciji, učenju in ustvarjanju. Hvala, da ste mi spet pokazali, zakaj sem 

izbral socialno delo…Veliko sem reflektiral, in to mi je prineslo nov uvid v mojo motivacijo. Moje 
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vrednote in načine, kako jih želim uresničiti. Konkretno: pridobil sem nove ideje o tem, kaj želim 

uresničiti in kako.   Uvid v želje/motivacije glede prihodnosti je izpostavila dobra polovica 

udeležencev. Udeleženka iz Francije (in pedagoginja) je izobraževanje dojela kot potrditev uporabe 

umetnosti pri učenju ter kot inspiracijo pri svojem poklicu: Tabor me je spodbudil k ideji, da lahko 

umetnost uporabljamo kot pomoč ljudem. Želim uporabiti različne umetnostne medije (v glavnem 

gledališče in pisanje) kot pomoč učencem pri učnih težavah. 

 

3.4.5.2. Izkustveno učenje 

 

Na individualni ravni sta ustvarjalni proces in skupinska dinamika spodbudila različna notranja 

dogajanja in izkustvena učenja. Ob samospoznavanju in poglobljenem razumevanja sebe so 

udeleženci izobraževanja s tega vidika izpostavljali refleksijo in ozaveščanje ter spreminjanje 

reakcij/vzorcev/navad in načina delovanja ter eksperimentiranje z novim delovanjem, pa tudi 

verifikacijo – prenos refleksije iz ustvarjanja v življenje in vsakdan. Okolje in program sta omogočala 

takó intenzivno interakcijo po eni strani kot tudi tih in miren čas zase na drugi, in to je spodbudilo 

spoznavanje različnih čustev, poglabljanje razumevanja sebe in značilnosti svoje osebnosti ter novih, 

dotlej manj znanih vidikov sebe (npr. mirnosti, zrelosti, ipd.), doživljanja, svojih lastnih mehanizmov 

in načinov delovanja, funkcioniranja.  

 

Aktivnosti so spodbudile njihovo refleksijo in ozaveščanje, boljše razumevanje lastnih vzorcev, 

frustracij, več refleksije o svojem delovanju. Bolj interakcijsko naravnane delavnice ter celotna 

skupinska dinamika so spodbudile refleksijo in ozaveščenje svojega delovanja v odnosih in skupinah. 

Udeleženci so to opisovali na različne načine, kot denimo intervjuvanec: »V eni evalvaciji, mislim, da 

mi je Nika rekla: 'Joj Miha, ti si pa toliko prisoten.' In se mi je potem zdelo to po eni strani kot 

kompliment, po drugi strani pa kot kritika, da sem mogoče že preveč prisoten... Ampak ko sem  o tem 

že tam razmislil, sem se potem odločil, da to je prav in to jaz hočem. Je pa bilo treba reflektirat 

situacijo, in treba se odločit... Ustvarjalni proces in soodvisnost mi je tudi pokazal ene plati sebe in 

drugih, ki jih prej nisem poznal. 

Nova izkušnja ter njena refleksija sta finski udeleženki omogočila razumevanje sebe in ljudi, ki jih 

prej ni razumela: Prepoznala sem, da sem dosegla mejo, ker sem zahtevala preveč od sebe in počela 

stvari, za katere nisem imela energije. Zato sem postala negotova vase. Morda zdaj bolje razumem 

tiste ljudi, ki čutijo, da nimajo moči, da vplivajo na situacijo ali jo spremenijo in da so aktivni. To ni 

zmeraj lahko.. 

 

 

Udeleženci so opisovali tudi samospoznavanje in introspekcijo: Nekdo mi je omenil, drugi dan 

izobraževanja, da imam veliko osebnosti. Tega se prej nikoli nisem zavedal! Kasneje sem pogledal 

vase, in videl, da to zelo drži. Zelo naravno je zame, da sem eno minuto introventiran, in naslednjo že 

ekstrovertiran, prestrašen na eni ravni, in pogumen na drugi. Ustvarjalni proces je prebudil tudi 

frustrirajoče vzorce, ozaveščanje prikritih psihičnih dinamik, prepoznavali so svoje strahove in svoje 

meje. Vendar se je v pogojih socialno-kulturnega zatočišča, ki je odmaknjeno od vsakdanje realnosti in 

nudi varnost, s tem lažje spopasti. Intervjuvanec je to opisal takole: »Lahko tudi ene frustrirajoče 

vzorce prebudi, a potem, ko jih prebudiš/preboliš v kreativnem odnosu, tudi dobiš mehanizem, kako se 
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z njimi spopadat... Spodbujeno neke osebne vzorce spoznavaš, a lahko z njimi nekaj napraviš. Recimo 

to, da sem se bolj zapiral vase. Spoznal to, in sem nato manj zapiral vase... Bit zaprt vase je bil moj 

vzorec, ki se je zdaj spremenil. Ne v celoti, v neki meri, nisem se dokončno odprl, še vedno sem zaprt, 

ampak manj, in tudi presojam, kje.«  

 

Ozaveščanje, prepoznavanje in uvid v manj funkcionalne vzorce in navade so udeležencem 

omogočili več moči in razumevanja glede ravnanja z njimi, pri nekaterih udeležencih pa tudi 

postopnega spreminjanja, preseganja vzorcev in navad. Tako so štirje bolj introvertirani udeleženci 

spoznali, da se v primernih socialnih okoliščinah in skupinski ustvarjalni dejavnosti ni smiselno vesti 

zadržano oziroma sramežljivo. Sama narava dejavnosti (zlasti kot spodbujanje človekovega izražanja) 

ter skupne refleksije, medsebojno deljenje misli in občutkov,  so jih spodbudile k večji odprtosti, kar 

jim sprva sicer ni ugajalo, nato pa so strah pred izražanjem (besednim, telesnim) presegli. Izjavili so, 

da so se v delavnicah naučili novega načina delovanja, bolj izraznega, se pričeli bolj odzivati na druge 

ter postali bolj sociabilni, čustveno odzivni – kar jim je čez določen čas pričelo ugajati.  Udeleženka iz 

Finske se je soočila s sebi že znanim ravnanjem ter ga v določeni meri tudi presegla: Pogosto sem 

perfekcionist, zato imam težave pri skupnem ustvarjanju in dajanju prostora za odločitve drugim 

ljudem. Tukaj pa sem se učila sodelovati, ne da bi 'zagospodarila' drugim. Naučila pa sem se, da lahko 

imam zelo drugačno vlogo, kot jo imam sicer... Zadeve so se izšle, ne da bi prevzemala odgovornost za 

vse stvari (celotno zgodbo). Ugotovila sem, da ne rabim zmeraj imeti neke velike vloge oziroma 

odgovornosti.  Po izobraževanju je poudarila, da ji je situacija pomagala, da zdaj hitreje prepoznava 

svoje meje in ali od sebe zahteva preveč. 

Deljenja odgovornosti, in s tem spreminjanja svojih navad, se je učil tudi finski udeleženec: Naučil 

sem se razporediti odgovornost. Običajno sem sam tisti, ki prevzame odgovornost oziroma ki mu drugi 

najraje prepustijo odgovornost. Ampak zdaj sem opazoval bolj iz ozadja, in sem drugim dal več 

odgovornosti. 

 

Za socialno pedagogiko ima v izkustvenem učenju ima pomembno vlogo tudi aktivno 

eksperimentiranje z novim delovanjem.  V ustvarjalno terapevtskem procesu to zavestno 

preizkušanje ustvarjalne rešitve zajema faza verifikacije, ki predstavlja prenos (transfer) izkušenj iz 

kreativnega procesa v vsakdanje življenje, ter njuno povezavo (Shuller, 2008). To so udeleženci 

opisovali na različnih nivojih, vse od spoznanj v konkretnih delavnicah, povezanih z vsakdanjim 

življenjem, pa do procesov osebnega spreminjanja. Primer prvega so bila nekatera poglobljena 

razumevanja procesov v izkustveni delavnici o uporabi treh stopenj gledališkega in scenskega 

ustvarjanja. Tako je intervjuvanka št. 1 svoje izkustveno spoznanje opisala takole: »Ko smo prišli do 

druge inštalacije in smo jo morali na novo ustvariti, jo transformirati... Močan se mi je zdel ta 

element, ko je bilo čutiti res tako težko, kot da bomo uničili, to, kar je – in kako težko je preiti na 

razmišljanje, da je to samo transformacija, da je vse samo v neki prehodni fazi in da ti to da več 

možnosti za naprej in razvoja za naprej. Zame je to bilo povezano z življenjem in s tem, kako težko je 

kdaj sprejemati spremembe, jih aktivno soustvarjati in gledati na to kot igro in poizkušanje.« 

Nekaterim je delavnica in njena simbolika pomagala pri razumevanju skupinskega ustvarjalnega 

procesa kot skupnem ustvarjanju predstave.  

 

Na osebnem nivoju so ljudje v vsakdanje življenje prenesli različne kvalitete. Udeleženka je izjavila, 

da je se je s pomočjo aktivnejših delavnic naučila postati hitrejša pri odločanju, bolj odzivna in 
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konkretna. Intervjuvanka št. 1 je opisala podobno trajnejšo spremembo v svojem delovanju – z 

eksperimentiranjem v gledaliških medijih je prakticirala večjo odzivnost, večjo improvizacijo v 

življenju in socialnih interakcijah: »Svoje reakcije raziskujem. Kako naj jaz zdaj nekaj rečem, kako 

nekaj improvizirat. Meni je blo to nenavadno, nikoli tega nisem znala, improvizirat... Eni ljudje se 

bodo ful znali na stvari odzivat, kaj nekomu rečt... Jaz tega nikoli nisem znala. Je tako kot neka vaja. 

Če ne boš tolko vaj prej naredil, ne boš poštekal, ne boš glih nardil testa iz matematike.« Tudi 

udeleženec iz Estonije je večkrat poudarjal, da so ga gledališke delavnice spodbudile k močnejšemu, 

bolj čustvenemu izražanju ter pospešeni odzivnosti. To je razširilo njegovo zavedanje in sposobnost 

reagiranja na situacije. Intervjuvanka št.1 je opisala podobno izkušnjo z gledališčem (tudi izven 

specifičnega izobraževanja):  »... v bistvu sem jaz zdaj mela že ene dve predstavi, dve sceni, v katerih 

se jaz ful razjezim in razpizdim. In meni je bilo to ful izziv, ker jaz tega v mojem življenju, se ne. Ne 

vem, morda si tega ne upam, tud če v neki situaciji bi morala to dat ven iz sebe... Meni to v bistvo ful 

pomeni, da imam priliko to narest, ko je drugače nimam... In zdaj, ko bo neka prilika, ko se bom 

recimo rabla na koga razpizdit, se bom znala dosti prej. Si bom upala dosti prej. Ker sem toliko časa 

to vadila in šla čez. In tud zanimivo je bilo prvič, ko sem se morala, in včasih sploh ne veš, da je to v 

tebi, in si sam nad sabo presenečen: 'Aja, jaz pa to znam.' Sploh nisem vedela, da jaz to znam…« 

Kasneje je tak vpliv eksperimentiranja v gledališču na vsakdanje življenja pojasnila takole: 

»Gledališče se mi zdi, da je nek proces tega, da se probaš dejansko vživet. In v neki sceni, na to kaj 

nekdo naredi, se ti odzoveš na način, kako bi se ti odzval…« 

 

Kot je bilo že omenjeno pri opisu vpliva izzivov, so določeni udeleženci prenesli svojo izkušnjo 

uspešnosti iz ustvarjalnega procesa in svobodnega prostora v vsakdanje življenje. Veliko jih je 

povedalo, da so poskusili nekaj, kar jim je bilo sprva težko ali so doživljali kot izziv. A jim je uspelo, 

zato so si kasneje drznili poskusiti več novega tudi v svojem življenju. Intervjuvanka št. 1 je to opisala 

na primeru cirkuških akrobacij: »Ful enega premagovanja mej je v tem cirkus... Ta filing, da so stvari 

mogoče, da v bistvu lahko zgleda ful težko, a če poskusiš, ti rata, počasi. In po moje potem dobiš to 

moč in samozavest, da začneš probat stvari. Tudi na drugih področjih, ker pač imaš neko izkušnjo 

tega, da neka stvar, ki se ti je zdela nemogoča, nek vidik tebe, ki nisi vedel, da obstaja.«   

 

Veliko udeležencev je v svoj vsakdan preneslo tudi izkušnje iz celotnega izobraževanja oziroma 

socialno-kulturnega zatočišča. Tako je udeleženec iz Finske izjavil: Med izobraževanjem in nekaj 

tednov po njem sem bil v zelo sproščenem stanju uma. Kakorkoli, po nekaj delovnih tednih je ta 

sproščenost izginila. Zagotovo pa lahko rečem, da zdaj lahko vstopim v to stanje lažje, saj sem 

pridobil samozavest in zaupanje, in zato v službi ne prevzemam več toliko stresa kot prej. Zelo sem 

razširil svoje meje (ang. comfront zone). Intervjuvanka št. 2 je dobila energijo za nadaljnje življenje: 

»Cela izkušnja se mi je zdela zaokrožena, kaka je bila. Predstava, pa tudi za naprej pol. Se mi je zdelo, 

kot da sem nekaj naslikala, ful me je 'zadelo'. Meni se zdi, da me tole še skoz drži…se mi zdi kr taka 

prelomnica tak malo, da sem začela s kakimi stvarmi drugače gledat, da se ne forsiram s tolkimi 

stvarmi, ki mi niso blizu, da se ne forsiram, zaradi okolice, zaradi sebe...« 

 

Četudi se nova izkušnja in refleksija v ustvarjalnem procesu in socialno-kulturnem zatočišču ne 

preneseta v vsakdan in se integrirata v osebnost (kajti za spremembo zasidranih vzorcev je potreben 

čas, in pomen, ki ga oseba prepisuje realnosti, je kompleksno vgrajen v strukturo osebnosti, zato 

spreminjanje ni zmeraj enostavno), spodbudita zavedanje in spoznavanje novih alternativ. Zato je 
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vendarle kvalitetna izkušnja, saj širi človekovo dojemanje, percepcijo, zavedanje različnih možnosti in 

načinov, ki jih dotlej ni poznal. Intervjuvanka št. 1 je to spoznanje nazorno opisala takole: »Sem videla 

te možnosti spremembe, da se stvari dejansko spremenijo, kako so stvari, na katere sploh nisem 

pomislila. In ti dejansko da ful neko tako moč osvoboditve, teh sploh možnosti. Ker včasih si tudi ti, da 

non-stop preigravaš te neke iste vzorce. In potem vidiš tudi drugačne, neke reakcije, ki so drugačne. In 

lahko vidiš učinkovitost nečesa drugega. Je neko manipuliranje oz. bolj spreminjanje realnosti. Pač 

vsega nekega sistema, kako vidiš, kako vsak podpira ta sistem, in ko vidiš, kako eden neko spremembo 

naredi, da se lahko vse spremeni. Včasih pa pač ni neke spremembe, včasih so neke manjše 

spremembe. Ali jih ni, ampak pač probaš. In morda v realnem življenju se ne bo, si pa imel neko 

izkušnjo te spremembe, magari v neki drugi – recimo gledališki realnosti.« 

 

Intervjuvanka je učenje z eksperimentiranjem v umetnostnih medijih (predvsem socialnem gledališču 

in gledališču zatiranih) prenesla tudi na družbeno raven. Razmišljala je, kako bi lahko spodbudila 

zavedanje odnosov v družbi in poglobljeno razumevanje njihovih dinamik, odpirala družbene 

teme in problematike ter ljudi osveščala o njih, saj se jih dotlej niti niso tako zavedali, pri čemer je 

omenila vprašanje moškega nadlegovanja žensk na plesišču, ki ga je večina deklet doživljala kot nekaj 

normalnega, vse dokler problematike niso bolje raziskale s pomočjo eksperimentiranja vlog, tehnike 

gledališča zatiranih: »In kaj potem v tej sceni nardit…In kje je zdaj meja nekega nasilja, in je blo ful 

videt, kolko v bistvu se ful tolerira to na nek način. Kolko so ženske ble tolerante… So rekle, ja, sej 

maš kao ful možnosti, če ti nekdo teži. Pač greš do prijateljice, ali pa greš k nekemu drugemu fantu, 

pol so ble rešitve, da sploh ne greš ven – da ostaneš doma…A nimam jaz pravice it ven, in plesati tako, 

kot čem, in bit oblečena tako, kot čem, brez da bi me nekdo nadlegoval? A se ne moram jaz sama zase 

postavit, a moram rečt nekemu tipu? (glas je povzdignjen, nekoliko jezen)… In pol, ko smo se 

pogovarjali, in je par punc reklo, da prej ne bi nikoli tako reagirale, da niti niso o tem tako 

razmišljale, a zdaj, če se jim bi tako podobno zgodilo, ne bom tega ignorirala. Ker včasih se sploh ne 

zavedaš, da si v neki vlogi zatiranega, in kako lahko sploh v tej situaciji reagiraš. Potem pa so videli, 

in ti moreš najprej povedat, da se s tem ti ne strinjaš, kaj se ti dogaja, da ti tega nočeš. In potem smo 

razumele tudi neke hujše situacije, ko je kdo še bolj zatiran, da se morda sploh ne zaveda svojega 

položaja, in si tudi misli, da to morda ni nič.«  

 

Kot se tudi riba verjetno ne zaveda, da se nahaja v vodi, vse dokler ne skoči iz vode (pogleda širše) ter 

spozna tudi kopno, tako se tudi človek ne zaveda določenih družbenih (in osebnih) dinamik ter 

problematik. Toda če jih pogleda z distance, lahko pridobi uvid in izkustvo tudi o drugačni realnosti 

oziroma alternativi. Umetnostni medij omogoča to distanco in zrcalo, izkušnjo in eksperimentiranje 

drugačnih alternativ. Omogoča poglobljeno refleksijo o osebnem odnosu do problematike, s čimer 

človeka tudi angažira k spremembam. Hkrati pa tudi odpira možnost oprijemljivejšega dialoga, 

pogovora in medsebojnega osveščanja, raziskovanja novih možnosti spremembe. 

 

Nove izkušnje so vplivale na subjektivno realnost in predstave večine udeležencev. Čeprav so bili tudi 

primeri, ko so udeleženci svoje nove izkušnje asimilirali v že obstoječe vzorce (po mojem mnenju 

manj funkcionalne), so druge udeležence nove izkušnje spodbudile k pozitivnemu spreminjanju in 

preokvirjanju svoje predstave o sebi, drugih in svetu. To so izražali kot  preseganja različnih 

osebnih meja, kar jih je tudi opolnomočilo. Mnogi so presegli predstavo o svojih lastnih 

sposobnostih. O tem se je intervjuvanec izrekel takole: »Pač stvari sem ugotovu, da jih lahko počnem, 
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čeprav sem prej mislil, da jih ne morem, ali pa da nisem za to. Blazno me je to osvobodilo, osvobodilo 

svojih lastnih predsodkov do sebe. In to je bilo nekaj, kjer sem jaz na osebnem nivoju ful odnesel. In to 

tudi najbolj ostalo v meni.«  V delavnicah in med ustvarjanjem gledališke predstave so poskusili nekaj 

novega. Mnogi so videli, da so sposobni več, kot so bili verjeli, na primer: Izzvala sem se, da sem 

počela stvari, ki jih nisem počela nikoli prej, in sem odkrila, da lahko počnem mnogo več stvari, kot 

sem verjela prej.  Pri tem so izpostavili cirkuško akrobatske sposobnosti, likovne sposobnosti, 

gledališke sposobnosti, fotografijo in montiranje filma. Polovica udeležencev je povedala, da se je v 

različnih situacijah soočala s svojimi strahovi in jih presegala. Udeleženki z otrokom je pohod po 

gozdu predstavljal izziv: Nisem še hodila tako daleč po tako nevarni poti z otrokom. Mislila sem, da 

sem najmočnejša in najpogumnejša mama na svetu. Po mesecih sem še vedno ponosna nase. 

 

Skozi različne situacije (skupinske pogovore, gledališke in plesne delavnice, plesne delavnice, 

gledališke predstave, itd.) se je kar nekaj udeležencev soočilo s strahom zaradi pozornosti drugih ljudi 

(kot je zapisalo devet anketirancev). Premagovali so strah pred občinstvom in odrom (zapisali štirje 

anketiranci), denimo takole, kot je povedala udeleženka iz Poljske: Ves čas me je bilo strah odra, 

ampak zdaj se mi zdi celo zabavno biti v predstavi. Naučila sem se biti svobodna na odru. Presegali so 

tudi strah in sramežljivost glede telesnega izražanja: Bil sem presenečen nad Nio, saj sem zelo 

sramežljiv glede telesnega gibanja oziroma plesanja z drugimi ljudmi, toda Nia mi je pomagala, da 

sem to premagal… Premagal sem strah pred aktivnejšim izražanjem sebe skozi telo. Osvobajali so se 

skrbi o tem, kaj si bodo drugi mislili o njih in bili bolj spontani pri izražanju ter socialno odprti do 

neznanih ljudi. Tako je udeleženec iz Estonije izjavil: Sem bolj introvertiran in ne toliko svoboden ter 

spontan  pri izražanju sebe v skupini ljudi, ki je ne poznam. Sčasoma si lahko videl, da vsi delajo 

čudne stvari, in da nikomur ni zares mar, kaj počneš ti... Smo pristopili drug k drugem mnogo bolj 

pristno, odprto in iskreno/naravno.«Ali udeleženka iz Poljske: Ja, počutila sem se zelo svobodno in 

sproščeno pri delovanju in do drugih. Tega prej nisem zmogla narediti. Predstavo o sebi in svojih 

sposobnostih so presegali tudi ob konkretnem ustvarjanju. Dva udeleženca sta spremenila prepričanje 

o sebi, češ da sta nesposobna glede likovnega ustvarjanju. Drugi je sam sebe v tem smislu presenetil 

ob sprejemanju glavne vloge v gledališki predstavi. 

 

Osebne meje so presegali na različne načine tudi pri gledaliških aktivnostih, in sicer: intenzivnejše 

čustveno izražanje (kričala sem), vživljanje in prepoznavanje nevsakdanjih vlog (intervjuvanka št. 1:  

»Z gledališčem posegam kdaj tudi v še nekaj bolj globokega – v preizkušanje tega, da izrazim sebe v 

vlogah, ki jih v navadnem življenju ne, ki bi jih kdaj rada, pa jih ne, ki jih mogoče drugače ne zmorem, 

ali pa za katere sploh ne vem, da sem zmožna. V tem smislu kdaj tudi na frustracije, ko naletim na 

svoje meje in ko jih ne znam še preseči.«), vživljanje v situacije, ki so čustveno težke zanje 

(intervjuvanka št. 1: ».. je meni to ful čustveno in močno ratalo. Ko sem bila jaz mama in sem videla 

neke svoje stvari noter. In je zrcalo tega, in kdaj je to ful težko, če se to v tebi že v življenju dogaja. In 

imam zato neko reakcijo zadaj. Občutki so isti. Potem sem rekla, da ne, da bom ravno zaradi tega to 

vloge matere sprobala in raziskala.). Podobno je o svojem doživljanju gledališča izjavila druga 

intervjuvanka (št. 2): »Pri gledališču pa mi je zanimivo vedno znova raziskovat neke nove like, ko sem 

zatežena, al pa, ko sem žalostna. Pač v vse te slabe stvari grem. Take vloge so mi čisto nore, ko pač si 

nekaj, kar si, pa v bistvu tudi nisi. Tako je fajn to izživljati skozi ta karakter, lahko v to noter vstopim in 

izstopim.« Zanimivi so bili tudi opisi vplivov dihalne vaje: Sem presegel svoj notranji in zunanji svet, 

kljub temu da sem ga najprej mislil zavirati, potem pa nisem več vzdržal svojih miselnih prepirov, in je 
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skozi mene ušel vihar.  Intervjuvanka št. 1. pa je na splošno reflektirala svojo izkušnjo ustvarjalnih 

procesov skozi različne medije. Povedala je, da vedno znova presega nove meje, potem ko je že 

prepričana, da je nekaj dosegla, razumela ali doumela –  naenkrat razume in doživi isto stvar še 

globlje: »Ko včasih sploh ne veš, kje so tvoje meje. Se mi zdi kot ena stopnja, kot neke meje, ki jih 

podiraš. In potem sem videla, da je tam še ena meja.« Kot preseganje osebnih meja je intervjuvanec 

omenjal zviševanje tolerantnosti do drugih ter sprejemanje drugačnosti. Omenil je tudi preseganje 

svojih strahov glede zaupanja drugim in prepuščanja. Avstralec je omenil preseganje svojih meja pri 

učenju naravnega dajanja in sprejemanja ljubezni in veselja.  

 

3.4.6. Opolnomočenje 

 

Ob omenjenih kategorijah izkustvenega učenja (ki posredno pripomorejo k opolnomočenju) se je 

opolnomočenje posameznikov na osebnem nivoju izražalo takole: kot večja samozavest, 

samorazumevanje in samozaupanje, samopotrditev in priznanje, motivacija in navdih, ter razvoj. 

 

Na samozavest so vplivale pozitivne izkušnje in premagovanje izzivov v konkretnih ustvarjalnih 

delavnicah in medijih. Udeleženka iz Finske je pri ustvarjanju predstave pridobila večjo samozavest 

kot glasbenica, dva udeleženca pa sta opisala svojo večjo samozavest glede lastnih likovnih 

sposobnosti, vsaj polovica udeležencev pa glede cirkuških in gledaliških sposobnosti. Podoben proces, 

in sicer iz svojega življenja, je opisala intervjuvanka št. 2. Kadar se ne počuti dobro, ji ustvarjalni 

proces že sam po sebi povrne samozavest, in tako posledično ustvari nekaj lepega (produkt, to, da 

ustvari nekaj konkretnega ): »Ko pa slikam, pa imam mešanico različnih emocij, večinoma gre za te 

negativne stvari… Ko se počutim čustveno polno, ali pa ne vem, kam naj s čustvi, si ne grem strižt las, 

ampak takrat grem kr slikat. Lahko grem tudi plesat. In to mi pomaga, ful mi je boljše, se fajn počutim. 

Ne samo, da dam to ven, na tak način, da mi je še zraven všeč. Ali pa to, da bi nekaj naredila, ker v 

večinakrat, ko to delam, se počutim totalno brez samozavesti, ne počutim se fajn. In v tem obdboju tudi 

nič ne delam takega ustvarjalnega, ko se počutim slabo. In potem, ko nekaj naredim, je to potem vedno 

začetek nekega drugega obdobja. V bistvu je samo slika, ampak mi ful daje zagona za naprej, da ful 

lažje rešujem pol druge stvari naprej. Ker sem nekaj naredila, in vidim, da lahko, in  imam potem kar 

en drug flow. In to pozitivno izkušnjo lahko potem prenesem na ful dosti stvari.« Umetnost je notranje 

motivirano vedênje, ustvarjalni proces aktivno angažira čute in čustva ter sproža doživljanje, hkrati pa 

posamezniku predstavlja izziv, da upodobi del svoje notranjosti (Kroflič, 1992). V ustvarjalnem 

procesu lahko vsakdo izmed nas ustvari nekaj enkratnega, posebnega. 

Ista udeleženka (intervjuvanka št. 2) je celotno izkušnjo izobraževanja doživela kot pomoč pri razvoju 

osebnosti v smeri zrele osebnosti, oziroma polno funkcionirajoče osebnosti po Rogersu (1995, v Snoj, 

2006), in s tem povezanim samozavestnejšim odnosom do okolja, v katerem živi, ter opuščanju 

odvečnih obramb. Izjavila je, da se je po izobraževanju znašla v bolj »samozavestnem stanju 

energije«. Intervjuvanka št. 2 je glede tega nadaljevala takole: »Dobila sem pa  ful samozavesti na 

določenih področjih. Da ful bolj vem, kaj bi jaz delala. In da se ne ukvarjam tolko z ljudmi, ki mi niso 

blizu in ob katerih se totalno frustriram... Na Smolniku sem spoznala, da je vsak posameznik, je za 

nekaj narejen, da ne rabi biti dober za vse. To je meni tudi težko sprejet… Sem postala nekak bolj 

pomirjena s tem, sem nekako sprejela, da nisem za vse. Postala sem zrela v nekem smislu,  da sem 

lahko to, kar sem, in da je to v redu, in da te stvari, ki jih počnem, so v redu /.../ Tudi to sem spoznala, 
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da ne rabiš bit v stiku z ljudmi, ki ti niso tako blizu, ali da ne rabiš bit nekaj v stiku z ljudmi, če ti ni do 

tega. To sem tam bolje spoznala. Da je vse kul, po filingu /... / In da je fajn kdaj, da bi šel malo bolj v 

svojo smer.«  

Druga udeleženka (pedagoginja) se je izobraževanja udeležila po doživetju negativne izkušnje na hitro 

zaključene prakse, in s tem povezani osebni krizi: Imela sem čudno izkušnjo pri svojem delu, ki je bila 

tudi življenjska izkušnja. Počutila sem se zelo slabo, kajti to je predstavljalo velik padec zame. Po tej 

izkušnji je zelo dvomila v svoje sposobnosti, da je sposobna biti del skupine, govoriti stvari, ki bi ljudi 

zanimale, v to, da je sposobna učiti oz. poučevati. Na izobraževanju je ponovno pridobila samozavest, 

saj se je znova počutila koristno za skupnost, v katero je aktivno prispevala tisto, kar jo veseli, ji je 

pomembno, v čemer odkriva smisel. Tabor ji je spremenil poletje. Meni, da bi takšna izobraževanja 

bila zelo koristna pred začetkom vsakega delovnega leta. Na izobraževanju je odkrila mir, si nabrala 

energije za naslednje leto.  

Na samozavest sta spodbudno vplivala tudi skupinski ustvarjalen proces ter svoboden prostor (poseben 

prostor socialno-kulturnih zatočišč) s svojimi podpirajočimi odnosi. Intervjuvanec se je zato na 

izobraževanju počutil osvobojeno, sproščeno in samozavestnejše: »Če sem v kreativnem procesu, tudi 

izražam skozenj 'manj cenzurirane' plati, in vidim, da jih drugi sprejmejo... Če se s kom spustiš v 

kreativni proces, to naredi kreativni odnos, kreativni odnos pa naredi kreativnega sebe. Ti odpre stvari, 

da ti pogum in samozavest.«  

 

Občutek večje samozavesti so udeleženci pridobili tudi s pomočjo premagovanja izzivov in 

preseganja osebnih meja (glej tudi konec podpoglavja Procesi v specifičnem socialno-kulturnem 

zatočišču,  odstavek o sposobnosti posameznikovega soočanja z izzivi). Kot je bilo že omenjeno, se je 

med pohodom v pragozdu udeleženka z otrokom (ki ga je pretežno sama nosila) počutila kot močna 

ženska. Presenečena je bila nad svojimi sposobnostmi. Intervjuvanec je podoben izkustveni proces 

opisal z vidika stanj med pridobivanjem novih izkušenj s pomočjo novih medijev: najprej neznan 

izziv, strah in občutek negotovosti, nato poskus, in nazadnje potrditev z ugotovitvijo »Je šlo!«: »Sem 

najprej bil negotov, potem sem pa probal, in sem videl: 'pa saj to gre!' Postal sem bolj gotov in na 

koncu osrečen. In to je tak fajn občutek, ko ti nekaj rata, čeprav si misliš, da mogoče ne bo.« Ta cikel 

je doživljal kot nizanje majhnih zmag. Izkušnje uspeha je prenesel tudi na vsakdan. Intervjuvanec je 

opisal izkušnjo s cirkuško in likovno aktivnostjo: »Zdaj si več upam, ker imam izkušnjo, da ko sem si 

upal, mi je to uspelo. Zdaj pa, na podlagi te izkušnje, si zdaj upam tud kaj čisto petnajstega. Malo bolj 

samozavesten sem sam do sebe.  Če je zdaj kakšen izziv, se spomnim, da je takrat to blo tko, če pa je 

takrat to blo tko, bo pa spet.«  

 

Kot je že omenjeno v teoretičnem delu (podpoglavje Podpora skupine), je v takšni ne strogo 

hierarhični skupini bistvena vključenost, ki pomeni potrebo po priznanju posameznikove posebnosti in 

lastne identitete. Mnogi so skozi aktivnost in sprejemanje izziva doživeli priznanje, samopotrditev in 

večje samozaupanje. K temu je pripomogla tudi odprta metoda dela, ki je vsakega udeleženca 

spodbudila, da je prispeval k uspešnosti skupine in procesa, bodisi z vodenjem delavnic ali pa z 

drugimi aktivnostmi (udejstvovanjem v delavnicah, s svojim prispevkom pri nastajanju gledališke 

predstave, fotografiranjem, montažo filma, predstavitvijo svojega dela). Širok izbor in raznovrstnost 

medijev v izobraževanju sta omogočala, da je lahko vsakdo pokazal svojo močno stran. Temu, da 

nihče »ne bi izvisel«, je bila namenjena še posebna pozornost. Vsi udeleženci (vsakdo na svoj način) 

so zelo prizadevno sodelovali v procesu in aktivnostih. Tako je intervjuvanec ugotavljal: »Kako so se 
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tudi ostali vlagali, nisem navajen, da se ljudje s takim veseljem vlagajo v stvari. Ponavadi se šparajo, 

tam se v glavnem niso šparali.« Udeleženka je izpostavila, da je vodenje plesnih delavnic doživela kot 

globoko izpolnjujočo izkušnja: Mi je pomagalo pridobiti zaupanje v mojo lastno modrost, intuicijo, in 

tudi mojo sposobnost, da vodim delavnico in ustvarim varen prostor za deljenje, dajanje in 

raziskovanje. Voditi Nio je bila zame na profesionalnem in osebnem nivoju globoko izpolnjujoča 

izkušnja. Tudi vodja druge delavnice (o uporabi treh stopenj gledališkega in scenskega ustvarjanja) je 

skozi svojo izkušnjo doživela samopriznanje. Obe omenjeni udeleženki sta poudarili več zaupanja 

vase, več samorazumevanja, prepoznavanja in upoštevanja lastnih potreb, več ritma in hoje po svoji 

življenjski poti. O podobnem doživljanju procesa je poročala tudi udeleženka iz Francije, ki je vodila 

delavnico kreativnega pisanja, pa tudi obe intervjuvanki. 

 

Udeleženci so izpostavili tudi samopotrditev in veselje ob različnih umetnostnih realizacijah – 

slikanju, plesu, improviziranju v glasbi, gledališču. Udeleženka iz Češke je izjavila: Ko sem slikala... 

Sem vesela, da sem se lahko tako izrazila po dolgem času. Udeleženka iz Finske: Počutila sem se bolj 

negotovo vase s socialnega vidika. Opazila pa sem, da sem se lahko še vedno zelo dobro izrazila skozi 

glasbo in umetnost. Skozi glasbo je zame lažje 'ustvariti življenje', skozi ples.  Intervjuvanka št. 2 je 

poudarila, da je bilo pomembno to, da so bile »delavnice, ko si lahko res pokazal tisto, kar rad 

delaš…Sem delala te stvari, ki so meni kul, ne vem: plesi, razne delavnice, delanje mask in delavnica 

mešanja svetov od Lucije.« Intervjuvanec je izjavil, da ga ustvarjalno izražanje identificira, potrjuje, 

pomaga pri iskanju identitete in smisla pri neprestanem spreminjanju: »Meni je zdaj najlažje se 

identificirat s tem, kaj počnem. Ne kdo sem in kaj sem, ampak kaj počenjam. In skoz to pa potem lahko 

prideš na to, kdo pa kaj si. Čisto v tem procesu identifikacije, iskanje identitete.« 

 

Trije udeleženci so se delavnic manj intenzivneje udeleževali. Dva sta bila z zahtevnejšim psihološkim 

in socialnim ozadjem in sta na splošno težje dalj časa ohranjala zbranost in fizično prisotnost, medtem 

ko je tretji bil zelo introvertiran in sramežljiv. Glede prvih dveh udeležencev se je vedelo, da jima bolj 

ustrezajo digitalni mediji, zato sta bila spodbujena, da sta večkrat (kadar se nista udeležila delavnic) 

snemala in fotografirala dogajanje. Eden je kasneje slike preuredil v video-spote, posnet video-

material pa, v sodelovanju z intervjuvancem, zmontiral kot dokumentarni film, na katerega sta oba 

avtorja bila zelo ponosna (je priložen diplomski nalogi). V predstavi je zaigral v vlogi glavnega 

tonskega tehnika in glasbenika. Vse to mu je omogočilo veliko samopotrditve, občutek 

samorealizacije in pomembnosti za skupnost ter samo predstavo. Oba druga udeleženca sta veliko 

fotografirala in fotografije kasneje posredovala ostalim, ki so jih tudi pohvalili. S tem sta prav tako 

prejela priznanje.  

 

Seveda je tudi sama izvedena predstava kot produkt ustvarjalnega procesa zelo prispevala k 

doživljanju priznanja in potrditve celotne skupine (glej tudi zapis v empiričnem delu o skupinski 

dinamiki in procesu – ustvarjanju predstave in fazi očaranosti). Kar zadeva tudi udeležence, ki so sicer 

sprva še nekoliko dvomili v smiselnost ustvarjanja predstave. Ti so se raje udeleževali delavnic, 

namenjenih raziskovanju, denimo voditeljica plesne delavnice: Najbolj sem uživala v delavnicah, 

katerih namen je bilo raziskovanje, zato bi mi bilo zanimivo preizkusiti in spoznati več metod, ki so 

bolj sproščene narave. Produciranje predstave na koncu je bilo nekoliko stresno zame. A nazadnje so 

tudi ti udeleženci kljub delni negotovosti glede smiselnosti svojega sodelovanja odkrili način, kako 

prispevati svoj delež. Vsi udeleženci so bili zelo  ponosni na svojo predstavo, prav tako pa tudi na 
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samo dejstvo, da so tako veliko ustvarili v tako kratkem času, denimo voditeljica plesne delavnice: 

Bila sem impresionirana nad tem, kaj smo ustvarili v tako kratkem času. Prav tako so se zelo vživeli v 

svojo vlogo v predstavi ter poglobljeno doživljali vzdušje med samo predstavo, denimo udeleženec iz 

Avstralije: Popolnoma sem se transformiral v karakter, in počutil sem se živega. Pri tem so tudi 

premagovali neprijetne občutke, povezane s strahom pred odrom in občinstvom, k čemur so v veliki 

meri pripomogle pozitivna skupinska atmosfera, povezanost in podpora skupine, kar je udeleženka 

iz Poljske opisala takole: Zelo mi je pomagalo, da je vsa skupina bila sproščena in te ni sodila, če si 

napravil kaj 'narobe'. Čutila sem, da se v bistvu predstava ni odvijala na odru. Podobno se je odzvala 

tudi intervjuvanka št. 2: »Vsi smo bli gor, skupaj... Čutila se je tak skupna energija, tak, da smo nekaj 

ustvarjali. Vidlo se je, da se vsak dobro počuti. Zaupanje, da itak bomo odigrali. Izvajanje same 

predstave je celotno skupino še bolj povezalo ter udeležence nasploh navdihnilo. Ponosni so bili tudi 

na svoj prispevek in sposobnosti (zlasti na novo odkrite sposobnosti), na vse tisto, kar so vložili v 

predstavo, kot je izjavila intervjuvanka št. 2: »Meni se zdi, da je bil ves ta trip tako narejen, da jaz  

nekaj dobim iz tega. Ne toliko, da dam, čeprav smo imeli predstavo, in se mi zdi, da sem se tudi dala v 

mojo vlogo ful. Se mi zdi, da sem nekaj dala v skupino.« Čeprav številni teoretiki umetnostne terapije 

poudarjajo, da je v ustvarjalnem procesu pomemben sam proces in ne produkt, lahko tudi sam produkt 

pri socialno pedagoških intervencijah z umetnostjo velikokrat odigra pomembno vlogo, kar so nekateri 

udeleženci opisali z besedami, da jim ves proces postane smiseln šele s produktom. Intervjuvanka št. 2 

je poudarila, da produkt – to, da je nekaj lepega ustvarila in se izrazila – spodbuja njeno katarzo, 

zadovoljstvo in jo navdihuje: »Meni se zdi produkt vendarle pomemben. Ne vem. Doživiš katarzo, 

nekaj si naredil, in če ne druga, si zadovoljen. Pa zagon za naprej dobiš. In se mi zdi, da je to ful 

pomembno.« Rezultat omogoča priznanje, saj jasneje kot sam proces pokaže, da je človek pridobil 

nekaj velikega, ali kot je dejal intervjuvanec: »Rezultat je pomemben, on pokaže, če sam sproti ne 

dojameš, da se bogatiš, pa ob rezultatu dojame.« Še posebej pri ustvarjalnih medijih, kjer je 

napredovanje hitro konkretno vidno, kar je opisala udeleženka iz Francije: Ozavestila sem, da je 

žongliranje dobro zame, saj je to področje, v katerem lahko zelo hitro vidiš, koliko si napredoval. 

 

Celotno izobraževanje je opolnomočilo posameznike tudi z vidika večjega navdiha, inspiracije, ter 

posledično motivacije. Udeleženci so se v glavnem medsebojno navdihovali: Spoznala sem 'velike' 

ljudi, ki so me navdihnili. In sicer z deljenjem ter povezovanjem izkušenj, z načinom dela in osebno 

vizijo, s smislom, 'sanjami', navdihnile so jih tudi medsebojne različnosti (njihova raznolikost) 

oziroma podobnosti, ter skupno sodelovanje za skupen namen. Prav tako jih je navdihnil ustvarjalni 

proces sam po sebi: nove alternative, ki jih odpira ustvarjalni proces, neomejenost ustvarjalnega 

procesa, ter spoznanje, da iz vsega, kar te obdaja, lahko ustvarjaš posebne stvari. Lahko doprinese 

radost in tople veščine ljudem. Udeleženci so izražali podobne misli, kot je tale: Če bi bil svet bolj 

ustvarjalen, bi bil to boljši svet. Ko ljudje poskušajo narediti nekaj skupaj, s sodelovanjem in 

poslušanjem drug drugega, lahko ustvarijo čudovite stvari. 

 

Različni ustvarjalni mediji in različne delavnice so spodbudile njihovo radovednost in zanimanje za 

različne pojave, teme, medije, ter jih navdihnili za sprejemanje novosti v njihovem življenju. Prav tako 

so tudi samo predstavo doživeli kot nekaj izpolnjujočega in kar daje zagon  (Intervjuvanka št. 2: 

»zagon za naprej dobiš«). Izpostavili so tudi navdih, ki ga je omogočilo okolje, gozd in stik z 

neokrnjeno naravo, tako na osebnem nivoju kot pri spodbujanju ustvarjalnega procesa ter dojemanja 

domišljijskega.  
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Kot je bilo že omenjeno, so vse te nove izkušnje spodbudile poglabljanje vase, krepitev stika s seboj 

ter refleksijo osebnega in poklicnega smisla, kar se je pri večini udeležencev tudi izteklo v osebno ter 

poklicno inspiracijo in motivacijo.  Dva udeleženca sta izpostavila pomen pridobivanja strokovnega 

znanja (na konkretnem primeru izobraževanja) ter inspiracijo in motivacijo za organiziranje 

podobnega izobraževanja tudi v prihodnje, kar izraža naslednja izjava udeleženke: Pridobila sem 

mnogo navdiha/inspiracije, kako bi se lahko podobno izobraževanje organiziralo na področju, v 

katerem imam sama strast« (ples, glasba). Ena od udeleženk je razmišljala o ustvarjanju podobnega 

projekta z otroki, medtem ko je nek drug udeleženec v izobraževanju odkril navdih za svoje lastno 

prihodnje delovanje. Z vsem tem se povezujejo novi uvidi in ideje, ki jih je izobraževanje spodbudilo. 

Udeleženci so se poglabljali v to, kaj si želijo in kako bi to lahko uresničili, denimo: Ponovno sem 

uvidel luč inspiracije in strast, ki spodbudi k akciji, interakciji, učenju in ustvarjanju. Omenjeno je 

bilo tudi zviševanje motivacije za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti in hobijev, opolnomočeno 

stanje energije in zagon, kar denimo izraža izjava intervjuvanke št. 2: »Tudi za naprej pol... Ful me je 

'zadelo'... To, da sem nekaj ustvarjala, to mi je dalo zagona.« 

 

3.4.7. Učenje v skupini in v skupinskem ustvarjalnem procesu 

 

Interakcija je bistvena za dober potek procesa v ustvarjalni skupini, in medsebojni odnosi 

predstavljajo izhodišče za skupinski ustvarjalen proces in dinamiko. Udeleženci so ugotavljali, da 

kreativno sodelovanje sprošča in odpira pozitivno komunikacijo, denimo intervjuvanec: 

»Ustvarjalni medij je tudi prve ograje podrl. Ta glavno obzidje je padlo s tem, da se je potem lahko 

začelo dogajat. Potem pa padajo še stolpi, in notranja obzidja in tako.« Udeleženec iz Avstralije je 

ugotavljal: »Medodnosni nivo... Občasno je bilo kar strašljivo, ampak to je dobro! Pomaga ljudem, da 

podirajo zidove.« To je v proces vnašalo dodaten »kreativni potencial, interakcija je obogatila 

kreativen proces, tudi to, kako smo si različni« (intervjuvanec).  

 

Različnost udeležencev in pomen sodelovanja (interakcije) sta pospešila učenje na mnogih 

nivojih ter spodbudila socialno učenje. Intervjuvanec je poudaril, da mu je bila komponenta 

interakcije in skupine še posebej zanimiva v skupinskem ustvarjalnem procesu: »Tudi skupnost 

pomaga. To imaš vedno na razpolago, da to storiš (da vključiš ustvarjalni proces), tudi individualno. 

Če pa je skupnost, v kateri to že teče, pa imaš ti bolj pri roku. Lahko tudi od kje vzameš. Vidiš nekoga, 

ki nekaj stori, in lahko storiš kot on. Ni ti treba tega izumljat vsakič znova. Ti se od drugega učiš. In 

krajši čas učenja je…Ti greš v skupino, kjer vsi govorijo ta jezik. In ta jezik je lahko tudi kreativnost. 

En drugemu imamo ful dati, pestrost nas tudi uči.« Prav tako je skupinski ustvarjalen proces doživljal 

tudi kot »eno izmed najbolj uporabnih poti, ker sebe daješ. Ne samo hlepiš po nečem in čakaš da 

pride, ampak to ustvariš.«  

Udeleženci so poudarjali, da so se učili drug od drugega (iz različnih načinov delovanja in reagiranja, 

iz pogovorov, itd.), in sicer: učili so se različnih socialnih veščin, novih načinov ustvarjalnega 

delovanja, izmenjali so strokovno znanje, učili so se na osebnem nivoju, itd., denimo: Delati in učiti se 

skupaj je bilo zelo dobro. Kot tudi spoznavanje različnih ljudi zelo 'od blizu'. Zelo me zanima 

raznolikost v praksi skupinskega sodelovanja /... / sem doživela iz prve roke različne procese dela z 

ljudmi, ki jih prej nisem poznala. Mnogi so to doživljali kot spodbudo in navdih. Spodbudilo jih je, da 

delijo svoje znanje in sposobnosti: Poskusite doživeti polno ves teden, vse delavnice in vse ljudi, zato 
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ker vam lahko dajo dosti in vas dosti naučijo. Vsak ima nekaj za dati in nekaj za naučiti, četudi morda 

tega ne vedo. Ali pa naslednja izjava: Bila sem presenečena, da je toliko ljudi zanimala delavnica 

kreativnega pisanja, in da je bila tako popularna. To me je spodbudilo. Spoznala sem, da kdaj nima 

smisla se oprezat pri predstavitvi mojega znanja, saj lahko to ljudi zares zanima (udeleženka iz 

Francije). Prav tako so udeležence navdušile tudi sposobnosti, ideje in konkretne veščine drugih, 

denimo: Neilov projekt me je resnično presenetil in navdušil. 

 

Intenziven skupinski ustvarjalen proces, ki v primerjavi z vsakdanjim življenjem predstavlja 

intenzivnejšo interakcijo in komunikacijo, je pospešil razvoj socialnih veščin. Udeleženci so s tega 

vidika poudarili naslednja področja učenja: komunikacijo v skupini, ravnanje s soodvisnostjo v 

skupini, širok razvoj komunikacijskih veščin, strpnost do različnosti, večjo socialnost in odprtost 

(udomačevanje v ekstravertnosti), spontano izražanje z neznanimi soljudmi, izražanje misli in skupne 

refleksije. Mnogi so poudarili, da so se v različnih delavnicah (predvsem gledaliških in interakcijskih) 

učili hitrejšega odzivanja, pospešene odzivnosti in hitrosti odločanja, jasne komunikacije, aktivne 

komunikacije, hitrega, pristnega in spontanega reagiranja.  

 

V interakciji in skupini so ljudje soodvisni, zato so se neprenehoma učili vzpostavljanja 

medsebojnega ravnotežja in učenja različnih vlog, njihovega prepoznavanja ter presojanja glede 

izbire delovanja z vidika največje spodbude v določeni situaciji, in sicer tako za skupino kot njih same. 

Udeleženci so izpostavili učenje deljenja in razporejanja odgovornosti, sodelovanja in tolerance, 

prilagajanja in usklajevanja  v skupini, ki jo sestavljajo zelo različni posamezniki. 

 

To so mnogi udeleženci poimenovali učenje ravnotežja. Ki se je na osebnem nivoju izražalo kot 

iskanje ravnotežja med aktivnostjo in pasivnostjo, med vodenjem in prilagajanjem, kontrolo in 

zaupanjem, dajanjem in sprejemanjem, podiranjem meja in njihovim vzpostavljanjem. Vzpostavljeno 

je bilo notranje ravnotežje med akcijo/interakcijo (ekstravertnostjo) na eni strani ter 

odmikom/poglabljanjem vase (introvertnostjo) na drugi, kar je voditeljica plesne delavnice opisala 

takole: Pridobila sem globlje znanje o mojih lastnih potrebah in ritmih v socialnih situacijah: kdaj 

moram stopiti korak nazaj in kdaj imam več za dati v interakcijah. Prav tako pa tudi med na eni strani 

vodenjem, izražanjem, prevzemanjem iniciative ter na drugi strani stanjem notranje refleksije 

(doživljanje »globin v sebi«). Udeleženci so prevzemali vloge vodenja in aktivnega izražanja, pa tudi 

vloge prilagajanja, sprejemanje pobude drugih ter poslušanja. Udeleženka iz Francije je takšno stanje, 

ki je zanjo bilo nekaj novega, povzeto označila kot vzpostavljanje osebnega ravnotežja – 

ponotranjenosti, časa zase in tišine, ter hkrati ekstravertnosti in socialnosti. Udeleženec iz Avstralije je 

izjavil, da je imel (oziroma si je namenil) premalo časa zase na osebnem nivoju, zaradi česar je 

doživljal neuravnoteženo čustvovanje. Prepoznal je, da bi zanj bilo bolje, če bi namenil več časa sebi, 

saj je bil konstantno izpostavljen medsebojni komunikaciji, zaradi česa se je počutil neuravnoteženo.  

Tudi pri specifičnih aktivnostih ustvarjalnih medijev so posamezniki raziskovali ravnotežje različnih 

vlog: pri cirkuških akrobacijah, plesu in gledališču je bilo izpostavljeno ravnotežje med aktivnostjo, 

vodenjem, kontrolo na eni strani ter pasivnostjo, prepuščanju, sledenju in zaupanjem na drugi.  Pri tem 

so s pomočjo refleksij delovanja v aktivnosti nekateri posamezniki spoznali, v katerih vlogah so 

običajno močnejši (jih lažje prevzamejo) oziroma  v katerih šibkejši. In katere vloge želijo bolj 

razvijati, pri čemer so izjavljali, da jim tudi pomaga aktivno eksperimentiranje v ustvarjalnem mediju 

(glej tudi zapis v naslednjem odstavku,  o učenju zaupanja).  
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Skupinski ustvarjalni proces ne pomaga samo pri podiranju osebnih meja, temveč tudi pri 

vzpostavljanju meja, presojanju, katere osebne in socialne meje so potrebne oziroma nepotrebne. 

Intervjuvanec je to opisal takole: »Ene meje morejo bit, in ravno skoz to izkušnjo skupinskega 

kreativnega eksperimentiranja ravno ugotoviš, katere te meje so ene take osnovne  meje, ki jih nujno 

rabiš za strukturo, katere so pa omejitve, ki si jih pa lepimo za brez zveze. Dejansko je bil to en prostor 

eksperimentiranja na sebi. Ja, in recimo, pa v komunikaciji in odnosih, recimo, do kje lahko greš, da 

stvar še poteka v enem dialogu. Kje je meja vpletanja v voljo drugega. Do kje lahko s svojo voljo, 

svojo pobudo, spodbudo, greš, da ne siliš v tistega, ki ga spodbujaš. Malo več občutka sem dobil za 

to.« Dodal je, da je z integriranjem te svoje izkušnje tudi v vsakdanjem življenju začel hitreje 

prepoznavati, kdaj so meje potrebne oziroma kdaj nepotrebne. 

 

Prav tako so udeleženci opisovali svoja spoznanja o ustvarjalnem procesu (skupinskem ali 

individualnem) na najsplošnejši ravni. Da je v njem izpostavljena dinamika in iskanje ravnovesja 

med kaotičnostjo in redom (strukturo), med sprostitvijo in opustitvijo sebe, med kontrolo in razumom, 

kot je denimo izjavila intervjuvanka št. 2: »Kot da razum je neka tvoja kontrola, in kot da kdaj rabiš 

začutit res sebe, neke svoje sposobnosti brez te kontrole…Včasih rabiš tud neko kontrolo, da razviješ 

več sposobnosti, in da jih potem včasih znaš uporabljati potem brez kontrole. Ful se ne nujno 

izključuje to oboje.«  Metaforo je intervjuvanka prenesla tudi na konkretno soustvarjanje v interakciji, 

in sicer pri cirkuški akrobatiki oziroma plesu: »Ful ene stvari drug od druzga čutiš, in sebe čutiš. Meni 

se zdi, da po eni strani imaš ful kontrole, po drugi strani pa je zelo pomembno, da spustiš  razum, in se 

prepustiš telesu, in zaupaš. In se predaš. Ker je v interakciji tudi, ker nisi sam, ampak si z nekom 

drugim, in z njim iščeš neko ravnotežje.«  Intervjuvanec je izpostavil pomembnost ravnotežja 

ustvarjalnega, imaginarnega sveta na eni strani ter vsakdanjega, »realnega« sveta in procesa 

verifikacije na drugi: »Kje je ta meja, da te ne odpelje. To končno spoznanje je po moje ravno to, 

ravnovesna točka. A ne samo jo vedet, ampak jo tudi osvojit, jo bit, jo čutit. Pretakat en svet v 

drugega. Recimo, da vklopiš ustvarjalni proces tudi v obveznosti, ki ti mogoče ne pašejo. So pa 

mogoče okvir, na katera lahko platno napneš. In potem vidiš, da eno brez drugega ne gre.  In, da je 

šele eno z drugim pravzaprav celota, ki je res funkcionalna.« Na tem ravnotežju temelji tudi uporaba 

ustvarjalnosti kot pomoči, kot produktivnega sredstva za razvoj. Pretirana opustitev v samo kaotično 

naravo ustvarjalnosti lahko z vidika ega in osebnosti deluje tudi destruktivno. Meja med 

ustvarjalnostjo in »norostjo« pa je včasih lahko tanka.  

 

Zelo poudarjeno je bilo učenje soodvisnosti (kot smiselne posledice skupinskega ustvarjalnega 

procesa), dinamike dajanja in sprejemanja, ter s tem povezanega učenja zaupanja. Ker so se 

udeleženci v ta proces zelo prizadevno vključevali, so nazadnje tudi veliko novega izkusili in spoznali. 

Intervjuvanka št. 2 je izjavila, da se je sicer  veliko razdajala glede svoje vloge pri predstavi ter 

delovanja v  skupini, vendar je nazadnje od  samega izobraževanja dobila veliko več, kot je vložila 

napora. Intervjuvanec je ugotavljal, da: »soodvisnost pelje v boljšo kreativnost, skozi komunikacijo 

lahko ful več dosežeš, v enem sodelovanju se z nekom do sinergije pride, ena plus ena je tri. Jaz pa ti 

pa midva, trije subjekti nastanejo iz dveh. Kreativni proces ima dodano vrednost, kadar je ta 

soodvisnost, pride to tega plus ena. In to smo gori mi počeli…Ker sebe daješ. Ne samo hlepiš po 

nečem in čakaš, da pride, ampak to ustvariš…Če jaz tebi dam to žlico, je nimam več. Če pa ti dam 

svoje spoznanje, pa ga imaš ti, jaz pa ga imam še vedno. Bogatimo se, in nič ne izgubimo pri tem. Daš 

brez izgube.«  Po drugi strani pa lahko soodvisnost spodbudi tudi občutek negotovosti, strahu, saj  s 
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tem nekomu zaupaš del svoje avtonomije. Končni rezultat ni odvisen samo od posameznikovega 

delovanja. Intervjuvanka št. 1 je opisala svojo izkušnjo učenja zaupanja, ter premagovanja strahu 

glede tega, v povezavi s cirkuškimi akrobacijami, kar je nato prenesla tudi v svoje vsakdanje življenje: 

»Interakcija v akrobacijah pa je ful odvisna od tega, s kom delaš, al kolk ti nekaj zaupaš. Ta dinamika, 

med kontrolo in neko prizemljenostjo, in nekim prepuščanjem in biti v odvisnosti. Po eni strani je to 

neka odvisnost, neko zaupanje, ki ga moraš dat, po drugi strani pa je ful svoboda. Je nek kontrast 

tega. Zanimivo, kadar si totalno odvisen od nekoga in mu totalno zaupaš, se kar naenkrat osvobodiš 

od vsega. In to se mi je potem ful na življenje preneslo. Se mi je zdela neka pomembna tema mojega 

življenja, se prepustit, zaupat, premagat strah na nek način. Morda je fora, da res drugemu zaupaš, po 

drugi strani pa moreš samemu sebi zaupat.« Tudi intervjuvanec je menil, da občutek zaupanja, ki se 

občasno poraja v  ustvarjalnem procesu (in se je v skupini tudi porodil v tem tednu izobraževanja), 

osvobaja psiho osebnosti ter nadaljeval: »Nismo tako navajeni tega brezmejnega zaupanja, vedno bolj 

smo ga morda. Jaz sem bil pred leti ful navajen, da se zanesem samo nase…S tem zaupanjem, s to 

soodvisnostjo. Ko ti sebe enkrat postaviš v odvisnost od nekoga, ki nisi ti sam, je to lahko, če mu ne 

zaupaš v popolnosti, lahko izgubiš občutek varnosti. Do tega, do teh delavnic, sem večkrat občutil 

izgubo občutka varnosti pri tem, ko se postaviš v soodvisnost. To mi je pa zmanjšalo to izgubo… Jaz 

sem že sproti, že preden smo prišli do predstave, že izpostavil te temelje zaupanja. Pa to, da se lahko 

zanesem še na koga, ne samo nase.«   

 

3.4.8. Učenje in izobraževanje 

 

Celoten teden je bil namenjen učenju in izobraževanju na osebnem, socialnem in profesionalnem 

nivoju. Udeleženci so se učili različnih metod dela.    

 

Izpostavili so učenje metod dela s skupino in skupinsko dinamiko ter načine, kako lahko ustvarjalno 

delo uporabljajo pri delu s skupinami. Recimo za okrepitev občutka strpnosti, pripadnosti, za okrepitev 

inspiracije, za grajenje skupinskega zavedanja in spodbuditev zavesti glede potrebe po večji 

motiviranosti za skupen cilj, itd. Voditeljica plesne delavnice je glede tega izjavila: Veliko sem se 

naučila v smislu notranjega uvida/razumevanja možnosti, kako se lahko kreativno delo, če se dela v 

skupinah, uporabi pri ustvarjanju občutka skupnosti. Prej te moči kreativnega dela na tem področju 

nisem ozavestila.« Udeleženka iz Francije: »Skupinske vaje, katerih namen je večanje skupinske 

zavesti, so zelo uporabne, tudi na profesionalnem nivoju. Na to doslej nisem nikoli zares pomislila. Za 

učitelja je pomembno, da okrepi solidarnost med učenci, in takšne aktivnosti so dobra metoda za to. 

 

Udeleženci so spoznali raznovrstne ustvarjalne metode delovanja in uporabe kreativnih medijev 

ter izkustveno poglabljali svoje znanje o njih. Pri tem so opozorili na učenje uporabe umetnosti v 

povezavi s telesom in psiho, izražanjem skozi gibanje ter učenje vaj za razvoj 

ustvarjalnosti/umetniškega smisla in spoznavanje novih načinov ter procesov ustvarjanja. Učili so se 

tudi praktičnih veščin. V vprašalnikih so omenjali učenje likovne veščine (izdelovanje mask), 

gledaliških vaj, iger spoznavanja in ogrevanja ter zaporedja interaktivnih iger, učenje jezikov, itd. S 

tega vidika so se tudi strokovno izpopolnjevali: »Naučil sem se mnogo iger in aktivnosti, ki jih lahko 

uporabim kasneje pri svojem pedagoškem delu in delu z mladimi ljudmi.« Nadgrajevali so znanje in 

zavedanje o uporabnosti izgradnje pozitivne  skupinske dinamike tudi pri pedagoškem delu, pri čemer 
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bodo mnogi v svojo stroko lahko odslej vključevali gledališke vaje (bodisi za uvodna segrevanja v 

skupinah ali kot poglobljene metode dela). Učili so se organizacije izobraževanja ali podobnih 

projektov: »Bilo je dobro izkusiti, kako organizirati teden ustvarjalnih delavnic. Naučil sem se, kako 

igrati in organizirati delavnico, kar je nekaj, kar me zanima organizirati v prihodnosti.« Vsekakor so 

se naučili tudi novih uporabnih metod dela ter pridobivali znanja in izkušnje v praktično uporabnih 

delavnicah.  

 

 

3.5. INTERPRETACIJA KVALITATIVNIH PODATKOV 

 

Interpretacija, ki sledi, je povzetek nekaterih pomembnejših spoznanj pri analizi in evalvaciji 

izobraževanja oziroma kulturno animacijskega projekta. Pri tem me je usmerjalo naslednje vprašanje: 

Kako lahko spoznanja o tem specifičnem primeru izboljšajo pripravo in izvedbo nadaljnjih podobnih 

projektov? Svoje uvide sem povezala s teoretičnim znanjem, ter oboje obravnavala v širšem kontekstu. 

Prav tako je prisotnih nekaj zametkov razprave in kritičnega razmisleka o raziskovalnih vprašanjih in 

temah, ki jih pri analizi sicer nisem podrobneje obravnavala.  

 

3.5.1. Dimenzija marginalnosti in opolnomočenja 

 

V primeru našega izobraževanja se je opolnomočenje usmerjalo k širjenju osebnih in socialnih virov 

izobraževanja, ter posredno tudi k širjenju družbenih virov. Največja pozornost je bila namenjena 

širjenju osebnih virov in kompetenc (te so podrobneje povzete v zaključku). Socialni viri so se širili 

posredno, in sicer s širjenjem socialnih kompetenc, sociabilnosti ter širjenja socialne mreže med 

udeleženci.   

 

Pri analizi se nisem posebej poglabljala v opolnomočenja ranljivejših ali marginalnih skupin v 

izobraževanju (glej tudi zapis v empiričnem delu, poglavje Opolnomočenje, o samopotrditvi), čeprav 

je bilo prisotno tudi to. V skupini so vsaj štirje udeleženci pripadali ranljivejšim in obrobnim 

skupinam. Intenzivna skupinska dinamika je krepila njihove socialne vire, kot socialne kompetence in 

veščine, eksperimentiranje v umetnostnih medijih pa predvsem osebne vire. Bili so zelo motivirani za 

delo in navdušeni nad svojimi (in skupnimi) ustvarjalnimi produkti – predstavo, fotografijami, 

dokumentarnim filmom, vmesnimi izdelki delavnic – o čemer so navdušeno pripovedovali še mesece 

po izobraževanju.  

Sama menim, da kadar je to mogoče in primerno, pri delu z umetnostnimi mediji in socialno-

kulturnimi zatočišči  v skupino pritegnemo tudi nekaj takih udeležencev z manj družbene moči. 

Umetnostno delovanje in skupina posredujeta različne socialne vire, kar ranljivejše člane skupine 

okrepi , hkrati pa prav ti člani s svojo prisotnostjo drugim članom odpirajo nove vidike, svetove, 

pomembne zorne kote o vprašanjih marginalnosti in družbene moči.  

 

Znotraj samega skupinskega ustvarjalnega procesa bi se lahko družbeno kritičnim temam bolj 

posvečali, kakor je to bilo pri zasnovi izobraževanja tudi zastavljeno. Prisotnost omenje tematike je 

bila mogoča v kritični razpravi med izvajanjem Kavarne svet, delavnice gledališča zatiranih ter 
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predstavitev Kraljev ulice in KUDljuda. Tam so se udeleženci dotikali družbeno kritičnih tem, jih 

odpirali, poglabljali, reflektirali in odpirali medsebojni dialog na različne teme marginalnosti, boja za 

moč ter zatiranja, družbenega pritiska na kreativno (in svobodno) izražanja posameznika. A se je 

skupina sčasoma od omenjenih tem nekako odmaknila. Ob zavedanju, da je skupina sebi lasten 

avtopoetski sistem, ki razvija svoje lastne potrebe in svoje lastne pomembne teme, se je kmalu 

pokazalo, da se z omenjenimi temami udeleženci pač ne rabijo aktivneje ukvarjati.   

 

Prvotna zamisel, da se družbeno kritična problematika prikaže tudi publiki med predstavo in da se z 

občinstvom vzpostavi ustrezen dialog na to temo, se je spremenila, ko so ustvarjalci predstave 

izvedeli, da bodo med gledalci v glavnem otroci. Zato so glavno sporočilo predstave potem zasnovali 

tako, da so se odmaknili od zahtevnejše družbene problematike ter pozornost preusmerili k življenju 

posameznika, vprašanju njegove moči in potencialov ter pozitivnega samoodkrivanja. Tako so 

udeleženci v predstavi predstavili svoje lastne procese, učenja in teme, kot so jih zaznali med tednom 

izobraževanja. Sledi povzetek nekaterih  najpomembnejših utrinkov ustvarjalcev predstave glede 

sporočila njihove predstave, kot se prikazuje skozi simboliko osrednjega lika in njegovega burnega 

notranjega doživljanja (ter zunanjega dogajanja): pomembno je, da nikoli ne izgubimo inspiracije, 

postanemo »preveč odrasli« in omejeno socializirani,  rigidni, ujeti v družbo in meje kulture, da ne 

izgubimo stika »s svojim notranjim otrokom«, umetniškim in imaginarnim, da odkrivamo svet igrivo, 

zmeraj sveže in ne rutinsko, da premagamo svoje strahovi (simbol pošasti), tako da se z njimi najprej 

spoznamo (»se spoprijateljimo«), in da sprejmemo darove ustvarjalnosti (simbol Ganeša), ki nam pri 

vsem tem pomaga in nas odpira našim neznanim potencialom.  

Takšno sporočilo ustvarjalcev predstave podpira spodobnost obvladovanja in uravnoteženja impulzov. 

Pri tem zbuja iz »apatičnega spanja« ter aktivno orientira. Spodbuja zaupanje v to, da lahko človek s 

svojim prizadevanjem svojo življenjsko pot samostojno uravnava.  

 

3.5.2. Med edinstvenostjo in splošnostjo 

 

Skozi raziskavo se je oblikovalo spoznanje, da obstajajo nekatere bistvene komponente, na katere smo 

pri ustvarjanju socialno-kulturnih zatočišč in uporabi umetnosti v skupini še posebej pozorni. 

 

Kljub temu da je konkretno procesno strukturo izobraževanja težko posplošiti, pa nam lahko okvirno 

pomaga kot nekakšen zemljevid. Način, kako poteka aplikacija bistvenih komponent, izbira vsebin 

delavnic, izbira metode dela, itd., je odvisen od samih razmer na terenu, od skupine in posameznikov v 

njej, od njihovih potreb in tém, ki jih privlačijo, ciljev, pa tudi od zastavitve namena, ki smo si ga 

zastavili z določenim zatočišču umetnosti (denimo, ali je namen zatočišča bolj socialno terapevtske 

narave ali pa se bolj usmerja k izobraževanju, animaciji, superviziji, itd.). Recimo, z vedenjsko 

problematičnimi mladostniki je optimalneje pripraviti več aktivnih delavnic in manj samorefleksivnih 

delavnic. Vsaka skupina je poseben sistem in struktura zase, s svojimi specifikami in potrebami, ki jih 

moramo upoštevati.  

 

Tudi vsak človek je sistem in struktura zase, čeprav je tesno povezan z okoljem in njegovim vplivom. 

Med omenjenim izobraževanjem sem spoznala, da določeni umetnostni mediji in aktivnosti vplivajo 

pretežno na nek specifičen način, imajo svoj »poziv« in jih lahko uporabljamo za spodbudo 
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specifičnih procesov/stanj/doživljanja pri posameznikih. Recimo, stik z naravo običajno pomirja in 

omogoča poglabljanje vase: aktivne interakcijske delavnice poživljajo skupinsko dogajanje ter 

posameznike spodbudijo k večji dovzetnosti in odzivnosti, ples sprošča, itd.). A včasih omenjene 

dejavnosti na nekoga vplivajo ravno nasprotno, zato jih ni potrebno togo zamejiti ter izhajati iz 

domnev, da bodo vedno in povsod na vsakega udeleženca delovale samo na pričakovan način. Socialni 

pedagog naj bo pri uporabi umetnostnih medijev ves čas odprt, četudi umetnostni medij pozna zelo 

dobro, kajti zaradi različnosti udeležencev je vsaka situacija pri izvedbi enkratna. Pomembno je, da 

kvaliteto medijev poznamo in dosegamo uvid vanjo, toda prav je, da jo uporabljamo glede na dano 

(živo) situacijo, problem, posameznike, skupino.  Potrebna je določena mera dovzetnosti, 

občutljivosti, zavedanja ter opazovanja tega, kakšne procese določene aktivnosti spodbudijo pri 

posamezniku in skupini. In se glede na to ustrezno odzvati. Pri vodenju skupine je pomembna 

fleksibilnost, saj je tudi skupina živ in organski sistem. Pri tem nam tudi pomaga eksperimentiranje v 

umetnostnem mediju in interakciji, saj omogoča jasnejše opazovanje akcije in reakcije udeležencev ter 

tega, kakšen pomen pripisujejo svoji izkušnji. Tako hitreje pridobimo uvid v nekatere njihove psihične 

strukture in potrebe, zaradi česar se lahko nanje ustrezneje odzivamo, s poglobljenim uvidom, kam naj 

usmerjamo naše intervencije.  

 

3.5.3. Med podporo in izzivom  

 

Posamezniki se, prav tako kot skupine, medsebojno razlikujejo, in so zato vsak zase edinstven sistem. 

Med izobraževanjem so se udeleženci različno odzivali na delavnice, izzive in nove izkušnje (glej tudi 

konec (pod)poglavja  Procesi v specifičnem socialno-kulturnem zatočišču empiričnega dela , odstavek 

o sposobnosti posameznikovega soočanja z izzivi). Tudi podporo skupine in uspeh so zaznavali 

različno, saj so nekateri v istih situacijah čutili podporo oziroma so se počutili uspešne, drugi pa ne. 

Razlog za takšno različnost odzivanja lahko povežemo s človekovo avtopoetsko naravo (Maturana in 

Varela, 1998). To pomeni, da človek s svojim mišljenjem, pogledi in interpretacijo sveta, s svojim 

delovanjem samega sebe neprenehoma proizvaja in poustvarja in je organizirana mreža procesov 

proizvajanja. Posameznik ustvarja svoje doživljanje sveta, zaradi česar je samoorganizacijski sistem. 

Zaradi tega je njegovo doživljanje (ne)uspešnosti oziroma (ne)podpore odvisno od strukture, ki 

določa, kakšen pomen bo pripisal izkušnji, od njegovih pričakovanj. Posamezniki, ki so v življenju 

večkrat doživeli neuspeh (oziroma dosegajo nižjo stopnjo samozavesti), lahko asimilirajo nove 

izkušnje v stare vzorce neuspešnosti, in se tako pri umetnostnem ustvarjanju počutijo še bolj 

nesposobne, kar jih lahko frustrira in sproži destruktivnost. 

 

 Zato je pomembno, da to strokovno prepoznamo ter nudimo dodatno podporo (čustveno, verbalno, 

praktično) in spodbudo, kadar je potrebno, da bi se posamezniki lahko pri svojem izražanju počutili 

sprejeti. Naš pristop je individualiziran, kar pomeni, da aktivnosti adaptiramo glede na posameznikove 

sposobnosti. Med našim izobraževanjem je bilo jasno videti, da za mnoge udeležence velja (predvsem 

iz ranljivejših skupin), da je občutek potrditve in uspešnosti zanje izjemno pomemben. Toda pri tem se 

moramo zavedati, da je glede na teorijo svobodnega prostora in pogojev za optimalno izkušnjo ali 

stanje »flowa« (Csikszentmihalyi, 1997; Rosmalen, 2009) pomembno odkriti pravo ravnotežje med 

doživljanjem izziva ter sposobnostmi, zato moramo podporo nuditi na primeren način in v  pravi meri. 

Kajti prav je, da posameznik dogajanje še vedno doživlja kot izziv, in da tudi sam prispeva k njegovem 
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obvladovanju, ter s tem preseganju svojih dotedanjih meja, in da se tega tudi zaveda. Zato je potrebno 

poskrbeti, da izzivi niso preveč oddaljeni in prezahtevni zanj, da niso v prevelikem razkoraku z 

njegovim razumevanjem sveta. Bistveno je, da zaradi svoje podpore posameznika ne pasiviziramo, ga 

spremenimo v pasivnega prejemnika pomoči. Le tako se bo lahko v naslednji novi situaciji zanesel 

tudi nase in na svoje vire, le tako bo lahko ostal samoiniciativen, in le tako bo lahko novo pozitivno 

izkušnjo (v socialno-kulturnem zatočišču) doživel kot spodbudo. Na tak način odpremo možnosti za 

ustvarjanje sprememb tudi znotraj njegove strukture.  

 

3.5.4. Med stabilnostjo in spreminjanjem 

 

V socialni pedagogiki si prizadevamo pri nefunkcionalnih in neuspešnih kognitivnih, čustvenih in 

socialnih vzorcih vedênja sprožiti drugačno percepcijo preteklih izkušenj ter njihovo reorganiziranje, 

in sicer v smeri večje učinkovitosti in opolnomočenosti posameznika (v povezavi z njegovim 

socialnim okoljem). Podobno ugotavljata Maturana in Varela (1998), ko govorita o vzpostavljanju 

ravnovesja organizma ob pertubacijah (zunanjih vplivih na organizem, novih izkušnjah, ipd.), kar v 

optimalnih razmerah omogoča razvoj organizma. Avtorja menita, da strukturne spremembe organizma 

nastanejo zaradi notranje dinamike organizma ter njegove interakcije z okoljem. Spremembe ali 

dogajanja v živem bitju sicer sproži moteč dejavnik iz okolja, vendar pa o sami izvedbi spremembe 

odloča stanje in struktura organizma živega bitja. Spremembe so omejene z ohranjanjem 

»autopoiesis«, avtopoetike, zato se posamezniki na vplive okolja različno prilagajajo. Strukturne 

spremembe, skladne s posameznikovo avtopoetiko, so perturbacije, medtem ko so strukturne 

spremembe, ki se z njegovo avtopoetiko ne skladajo, destruktivne interakcije. Posameznik lahko nove 

izkušnje tudi asimilira v obstoječo organizacijo in si jih skladno z njo tudi priredi, zaradi česar se sama 

organizacija ne spremeni in zaradi česar se, recimo, nekdo še kar naprej počuti neuspešen, pa čeprav 

mu nove izkušnje sporočajo prav nasprotno. Podobno tudi ugotavlja Jean Piaget (v Rosmalen, 1999)., 

ko opisuje asimilacijo (nove izkušnje integriramo v obstoječe miselne strukture) in akomodacijo 

(zaradi novih izkušenj je potrebna sprememba obstoječih miselnih okvirjev. 

 

Kako torej spodbuditi pozitivne spremembe pri posamezniku? Ključno je ustvariti optimalne razmere, 

ki človeka pripravijo k večji odprtosti za nove izkušnje, takšne, ki lahko spodbudijo  konstruktivne 

strukturne spremembe oziroma vsaj odpirajo percepcijo in vpogled v njihove možnosti (glej tudi 

podpoglavje teoretičnega dela Pogoji za kvalitetno izkustveno učenje). Socialni pedagogi lahko 

posameznikom ponudimo nove izkušnje, možnosti, interakcije, vplive okolja, nove realnosti in 

perspektive, ter jim jih približamo. Vse to posamezniku omogoči možnosti za novo pripisovanje 

pomena realnosti, in mu tako omogoči nadaljnje razvijanje njegove organizacije, takšno, ki je 

optimalnejše za boljše funkcioniranje (glej tudi zapis v empiričnem delu poglavja Izkustveno učenje, o 

odpiranju zavedanja in spoznavanja novih alternativ). S spodbujanjem novih izkušenj in doživetij 

omogočimo tiste spremembe, na katere je posameznik (oziroma njegov sistem) že pripravljen.  
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3.5.5. Integracija novih izkušenj 

 

Prenos izkušnje v ustvarjalnem procesu in svobodnih prostorih v vsakdanje življenje ter njeno 

integriranje vanj je ključnega pomena in predstavlja cilj socialno pedagoških intervencij, vendar v 

praksi dosega različen uspeh. Tega, kar se človek nauči v neki situaciji, ni mogoče samodejno prenesti 

v neko drugo situacijo. Sprememba se dejansko lahko odvije šele z ustrezno integracijo novih 

vedenjskih alternativ. Pri tem je potrebno upoštevati, da so stare reference generalno 

integrirane/zasidrane na tak način, da v veliki meri omogočajo vračanje starih strukturnih vzorcev. 

Zato se z novimi vzorci lahko seznanimo samo z njihovim ponavljanjem in njihovim dejanskim 

apliciranjem/uporabo (Rosmalen, 2009). Podpora, ki je pomembna pri tem, je ubeseditev izkušnje, 

katere namen je večje zavedanje, motivacija, raziskovanje alternativ in prenos izkušnje v druge 

situacije. Na splošno izražanje vodi k večjemu zavedanju. Je način, kako človek neko situacijo 

reflektira kognitivno in emocionalno. Skozi izražanje lahko posameznik komunicira o pridobljeni 

izkušnji in neprimerne zaključke tudi »popravi« (Rosmalen, 2009; Jung, 1989; Malchiodi, 1998). 

Omenjen proces lahko spodbudimo na različne načine. V primeru našega izobraževanja smo to počeli 

s pomočjo pisanja dnevnikov in zapisovanja osebnega razmišljanja, pa tudi konkretnih delavnic in 

skupinskih refleksij, ki so od udeležencev zahtevale ubeseditev ali refleksijo izkušnje. Predvsem pa so 

k osveščanju pripomogli pogovori v manjših skupinah ali parih (pretežno spontano zastavljeni) ter 

anketni vprašalniki (z vprašanji, ki so spodbudila refleksijo in ponoven razmislek o izkušnjah in sebi). 

Intervjuvanci so ves proces še bolj poglobljeno ubesedili in reflektirali s pogovorom, in tudi tako 

pripomogli k integraciji svoje izkušnje.  

 

Glede na povedano bi bilo dobro, če bi v okviru podobnih nadaljnjih izobraževanj poseben prostor v 

strukturi urnika namenili refleksijskim pogovorom v parih ter manjših skupinah. Večji poudarek bi si 

zaslužila tudi zaključna refleksija, za katero v našem primeru ni bilo dovolj časa, kajti mnogi 

udeleženci so zaradi organizacije prevoza v svoje oddaljene domove morali oditi dan prej, kot je bilo 

načrtovano. Zato bi bilo dobro izobraževanje zaradi procesne narave podaljšati za dan ali dva, in to bi 

omogočilo zaključno refleksijo ter dodatne reflektivne pogovore med udeleženci. Spodbudna je tudi 

misel o ponovnem srečanju udeležencev po samem zaključku izobraževanja  (kar je bilo zaradi 

mednarodne zasedbe težje izvedljivo). Takšno srečanje bi bilo z vidika  celotnega procesa ter 

integracije novih izkušenj in učenja zelo optimalno. Zlasti pri takih socialno-kulturnih zatočiščih, ki so 

bolj terapevtsko naravnana (socialno pedagoški tabori, doživljajsko pedagoški tabori, itd.) in ki 

zahtevajo izrazitejše stabiliziranje med procesom integriranja izkušnje.  

Kar zadeva slednje, je bila v našem primeru terapevtska komponenta manj izpostavljena, zato tudi 

srečanje po zaključku izobraževanja ne bi bilo ključnega pomena. Osrednji cilj projekta je 

predstavljalo strokovno izobraževanje, ki je (ob učenju praktičnih veščin) temeljilo na spodbujanju 

osebne refleksije, pozitivne življenjske naravnanosti in opolnomočenja skozi skupinski ustvarjalni 

proces ter izkušnjo socialno- kulturnega zatočišča.  

 

Kljub posameznikovemu ozaveščanju nove izkušnje ter njeni integraciji velja ostati pozoren na to, da 

posameznik po vrnitvi v staro okolje pri svojem delovanju lahko znova začne slediti starim, manj 

funkcionalnim vzorcih vedênja. Toda novo (drugačno) izkustvo in refleksija sta shranjena v spominu, 

in tako lahko čez čas – v povezavi z drugimi novimi izkušnjami in kritičnimi življenjskimi točkami – 
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vendarle spodbudita h konstruktivni spremembi. Vloga socialnega pedagoga je, da se poveže z realno 

in pristno možnostjo posameznika znotraj njegovega življenjskega okolja in da ga spodbuja pri tem, da 

vendarle opravi (majhen) korak v smeri pridobivanja nove izkušnje. Zato je za stabilizacijo novih 

izkušenj in vzorcev optimalno dolgotrajnejše in kontinuirano delo (z večjim ali manjšim časovnim 

razmikom), tudi v okviru umetnostnih medijev in skupin.  

 

3.5.6. Med odprtostjo in usmerjenostjo, kaosom in redom 

 

Učenje in dober skupinski ustvarjalen proces, v katerega so vključeni vsi posamezniki, potrebujeta 

odprtost in fleksibilnost. Hkrati pa skupina potrebuje določeno strukturo, ki ji omogoča občutek 

gotovosti, varnosti. Tako so bile tudi pri našem vodenju skupine ter socialno pedagoških intervencijah 

prisotne značilnosti ustvarjalnega ravnotežja: ves čas smo iskali pravo ravnotežje med odprtostjo, 

spontanostjo in spreminjanjem na eni strani ter kontrolo, usmerjenostjo, redom in varnostjo na drugi. 

Ali kot so izjavljali številni udeleženci izobraževanja, so jim prav omejitve omogočale, da so lahko 

bili ustvarjalni. Pri procesu spodbujanja in dopuščanja spontanega ustvarjanja ne gre pozabiti na 

potrebo po določeni stopnji nadzora, usmerjanja in osredotočanja, kajti »neusmerjena ustvarjalnost 

lahko postane bolj rušilna od uvrščevalne sile« (Spolin, 1980, 20). Primer usmerjenosti je lahko, 

denimo, neka skupna tema (interes), ki jo udeleženci raziskujejo, ali pa ustvarjanje produkta (v našem 

primeru predstave). 

 

V skupinah poteka usmerjanje ustvarjalnega procesa še kompleksneje. Nekateri udeleženci 

izobraževanja so opozorili, da so si občasno zaželeli več omejitev, fokusa, in usmerjanja. Predvsem v 

vmesni fazi ustvarjanja predstave so si želeli takšne cilje, ki bi bili ožje zastavljeni. Naj kot vodja 

izobraževanja odgovorim, da jih prav v tej fazi nisem želela pretirano omejiti. Kajti cilj je bil, da 

ustvarijo predstavo na podlagi zamisli in sposobnostih vseh sodelujočih. Prepoznala pa sem to, da so 

nekateri sodelujoči izražali potrebo po večjem občutku gotovosti, usmerjenosti in jasnosti, zaradi česar 

so s strani vodje (mene) pričakovali več skupinskega informiranja in usklajevanja. V tej fazi, ki je 

predstavljala vrh ustvarjalnosti, se informacije med posamezniki niso pretakale tako hitro, kolikor 

hitro se je odvijal sam proces ter spreminjanje scenarija predstave (scenarij smo ustvarjali skupaj). Ker 

cilja in teme predstave nisem sama zastavila, temveč sta bila plod skupne odločitve, je bilo potrebnega 

več usklajevanja. Ko se je proces usklajevanja dokončal, je potihnil tudi občutek negotovosti in 

kaotičnosti, ki so ju doživljali nekateri posamezniki.  

 

Spoznala sem, da v skupinskem ustvarjalnem procesu, ki je usmerjen k cilju in produktu, jasnost in 

usmerjenost ustvari dober pretok informacij med posamezniki v skupini. Takšno povezovanje ima 

podobne značilnosti kot usklajevalne medetape pri projektnem delu. Zanj je značilno upoštevanje želja 

posameznikov, sledenje skupinskemu cilju in potrebe po spremembah, da bi bil dosežen, izražanje 

tega, kar sodelujoče moti in kar se jim zdi dobro (Novak, 1990).  

 

Usklajevanje daje udeležencem občutek, da zmorejo, daje jim občutek varnosti, in zato ustvarjalno 

delovno vzdušje traja naprej. Za kvaliteten pretok informacij so pomembne krajše evalvacije v manjših 

skupinah in na ravni celotne skupine. Pri razreševanju nastalih dvomov in problemov ter pri 

odpravljanju morebitnih konfliktov je pomembno uvesti tudi usmerjevalno medetapo. Ta lahko poteka 
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besedno, nebesedno ali kombinirano. V usklajevalni in usmerjevalni medetapi je pomembna 

intervencijska in usmerjevalna funkcija socialnega pedagoga, ki po presoji in potrebi posega v proces 

(prav tam).  

V našem primeru je sredi procesa ustvarjanja predstave vanj posegel režiser, in ga pričel nevsiljivo 

usmerjati. Njegove intervencije so bile idealno zastavljene, in ravno ob pravem času – ne prezgodaj, 

zaradi česar so se bili udeleženci v ustvarjalnem procesu že lahko tudi sami dejavno izrazili, hkrati pa 

ravno v tistem obdobju, ko so nekateri sodelujoči že potrebovali več občutka gotovosti in 

usmerjenosti.   

 

3.5.7. Med procesom in rezultatom 

 

Med izobraževanju se je porajalo vprašanje o pomembnosti ustvarjanja produkta v nasprotju s 

pomembnostjo samega procesa . Čeprav je res, da je tudi v ustvarjalnem procesu »sama pot cilj«, tudi 

sam cilj/produkt pogosto predstavlja vir motivacije, torej razlog za to, da se kdo sploh opravi na pot 

(»cilj ustvari pot«).  

 

Rezultati raziskave Csikszentmihalyija (1997) kažejo, da odrasli poročajo o izkušnji  »flowa« zlasti 

tedaj, kadar aktivnosti potekajo intenzivno ter usmerjeno k cilju. Velikokrat se »flow« pojavi med 

delom in tistimi intenzivnimi hobiji, kjer so cilji konkretneje zastavljeni. Kot kaže raziskava, je pri 

odraslih želja po določenem rezultatu pomemben izvor njihove motivacije, tega, da se aktivnosti sploh 

posvetijo in predajo. Odraščajoča oseba ima potrebo (za razliko od otroka), da nekaj ustvari, doseže, 

zato se doseganje rezultatov v zatočiščih pogosto izkaže kot pomemben dejavnik. To sicer lahko 

dojemamo kot osiromašenje, vendar tudi kot obogatitev. Rosmalen (2009) povzema, da se v socialno-

kulturnih zatočiščih obdobja igre in umetnosti svobodnega eksperimentiranja (divergence) lahko 

izmenjujejo z obdobji, kjer prevladujejo omejitve, pravila in produktivno vedênje (konvergenca). 

 

Pomembno je, da pri socialno pedagoških intervencijah produkt/rezultat ni cilj po sebi, temveč da 

ostaja sredstvo za doseganje cilja. Kar je tudi učinkovit ustvarjalni proces, ki spodbuja razvoj 

(posameznika, skupine, družbe). Viden rezultat umetnostno ustvarjalnega procesa prinaša veliko 

prednosti: zvišuje samozavest in priznanje, omogoča konkretno in jasno prepoznavanje dosežkov ter 

razvoja, in prav tako je lahko medij komunikacije, ki povezuje skupino. Pri tem moramo paziti, da 

pretirana usmerjenost k produktu ne bi pričela ovirati samega procesa. Cilj/produkt lahko deluje 

motivirajoče, vendar ni dobro, da omejuje, ustvarja pritisk in da je pretogo ter nefleksibilno zastavljen. 

 

V bolj terapevtsko usmerjeni praksi je produkt umetniškega ustvarjanja navzoč posredno, zato je manj 

v ospredju zanimanja, a je vendarle prisoten – raziskovanje »obstojne« umetniške stvaritve ima v 

pristopu umetnostne terapije pomembno vlogo. Produkt ima pomembno vlogo pri uporabi umetnosti 

kot animacije, aktivne kulture in glasnice družbenega obrobja. Tukaj je medij posredovanja sporočila, 

vir (kritične) komunikacije posameznikov in skupin z družbo. V skupinskem delu pa ustvarjanje 

skupnega produkta skupino mobilizira in poveže. Prav tako skupino poveže skupen cilj, pri katerem je 

rezultat morda »očem neviden«, saj je bolj idejno ter izkustveno zaznaven. Poudarek, ki ga bomo 

namenili ustvarjanju produkta, je  odvisen od našega cilja v intervencijah. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Glede na refleksije udeležencev, analiziranih v kvalitativnem delu, smo videli, da uporaba 

umetnostnega medija in ustvarjalnega procesa (ki skupaj ustvarjata kvalitete socialno-kulturnega 

zatočišča) močno krepi socialno pedagoške cilje. Na tem mestu bi povzela sklepe temeljnega 

raziskovalnega vprašanja: Kako uporaba umetnosti in ustvarjalnega procesa lahko podpira/krepi 

socialno pedagoške cilje in metode, na individualni, skupinski in družbeni ravni? 

 

Na osebni ravni je izražanje in eksperimentiranje z umetnostnimi mediji v varnem skupinskem 

prostoru krepilo lastne vire udeležencev. Izkušnje, ki so jih pridobili, dojemam kot podporne in 

varovalne dejavnike, saj so podpirale posameznikov razvoj in razvijanje njegove lastne odpornosti. 

Če povzamem analizirano, je izkušnja eksperimentiranja v svobodnem prostoru ter ustvarjalnih 

procesov pri udeležencih spodbudila odprtost do novega in sprostitev ter igrivost, dobro počutje, 

odprtost do doživljanja in izkušenj. Posamezniki so intenzivneje raziskovali svoj notranji svet, svoja 

čustva, stanja, delovanja in načine reagiranja, sobivanja z drugimi. S pomočjo umetnostnega medija, 

skupine in vodene refleksije so to bolje ozavestili in razumeli. Spoznavali so nova stanja, doživljanja 

in načine delovanja, ter s tem eksperimentirali. To jih je okrepilo in jim omogočilo več nadzora nad 

lastnimi predstavami ter delovanjem, in tako ponekod pripomoglo k spreminjanju njihovih manj 

funkcionalnih vzorcev, navad in psiholoških obramb, k njihovem soočanju s strahovi ter preseganju 

lastnih meja, torej k spoznavanju novih načinov dojemanja sveta ter odzivanja nanj. Preizkušali so 

različne pristope k reševanju nalog v novih okoliščinah, sprejemali različne vloge v skupini in se učili 

konstruktivnega sodelovanja v skupini. Celotno dogajanje jih je usmerjalo k poglabljanju v oseben 

smisel, smisel življenja, in jih preko globlje refleksije osebno in poklicno orientiralo ter motiviralo. 

Omenjeno je mnogim okrepilo samozavest ter samozaupanje, inspiracijo in motivacijo, prav tako pa 

so jim priznanje in samopotrditev omogočili tudi produkti ustvarjalnega procesa ter novi izzivi med 

samim ustvarjanjem. V različnih delavnicah umetnostnih medijev so se učili razvijanja pozornosti, 

miselne prožnosti in hitrega odzivanja.  

Vse to se dopolnjuje in sklada z osebnimi varovalnimi dejavniki po paradigmi vseživljenjskega 

razvoja, ki jih opisujem v podpoglavju  teoretičnega dela Umetnost kot varovalen dejavnik.  

Pri uporabi umetnostnih medijev kot sredstva za osebno opolnomočenje moramo biti tudi previdni. 

Predvsem kadar posameznik naleti na izzive in strahove, omejitve in predstave, ki jih še ne more 

preseči. Tukaj je potrebna prava mera (ki ni ne prevelika in ne premajhna) podpore, empatije in 

vodenja s strani strokovnjakov oziroma drugih pripadnikov skupine. Ustvarjanje varnega in 

podpirajočega skupinskega vzdušja je ključnega pomena.  

 

Tudi na skupinskem nivoju sta umetnostno ustvarjalen proces in socialno-kulturno zatočišče 

spodbudila pozitivno skupinsko dinamiko. Pri skupnem ustvarjanju nastaneta skupna sila in energija, 

katerih učinka posameznik ne bi mogel samostojno doseči tako hitro, kajti skupno ustvarjanje je 

pospešilo učenje na mnogih nivojih (ali kot je opisal intervjuvanec: »Ena plus ena je dalo tri.«). To 

podpira pozitivno delovno atmosfero in medsebojno interakcijo. Celotno okolje in izražanje skozi 

umetnostne medije je udeležence spodbudilo k bolj pristnemu, celostnemu in odprtemu izražanju ter  

»podiralo zidove«,  kar je ustvarilo drugačno naravo odnosov ter jih je poglobilo. Posebne okoliščine 
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so ustvarjale pozitivno skupinsko atmosfero: občutek medsebojne povezanosti in pripadnosti, občutek 

varnosti, sprejetosti in zaupnosti. 

 

Omenjene kvalitete skupinskega ustvarjanja (za skupen namen) in umetnostnih medijev lahko v 

socialni pedagogiki izkoristimo za izgrajevanje dobre skupinske dinamike. Pri tem moramo biti 

pozorni na uravnovnavanje morebitnih konfliktov med člani. V ustvarjalni skupini moramo tudi 

neprestano iskati ravnovesje med odprtostjo in usmerjenostjo, kaotičnostjo in redom, s čimer 

spodbudimo uravnovešen razvoj skupine ter vsakega posameznika v njej. Pretirano usmerjanje 

skupine, ohranjanje togih in omejenih vlog znotraj nje ter ohranjanje njene trajne strukture, to so 

poteze, zaradi katerih skupina ostane neprožna pri svojem delovanju ter nesposobna resničnega 

ustvarjanja. Med izobraževanjem sem dobila uvid v to, da četudi je namen skupine nenehno doseganje 

ustvarjalnosti, spreminjanje ter učenje, se spremembe ne smejo odvijati prepogosto in prehitro. 

Posameznik se mora v  procesu še vedno biti zmožen orientirati, zadržati občutek temeljne 

predvidljivosti dogajanja, ipd., kar je mogoče, kadar v skupini ne prevlada prevelika kaotičnost, saj 

slednja namreč pospeši medsebojne konflikte. Pri tem imata v skupinskem animacijskem in 

projektnem delu  pomembno vlogo usmerjevalna in usklajevalna medetapa.   

 

Med procesom raziskovanja sem tudi spoznala, da je razvijanje ustvarjalnega načina mišljenja in 

delovanja zelo pomembno tudi za same socialne pedagoge, zato bi ga bolj vključila v študijski 

program. Ustvarjalno razmišljanje, raziskovanje pojava in novih alternativ, inovativnih rešitev, je 

pomembno. Hkrati pa umetnostno delovanje poteka kot spontana konstanta refleksije (delovanje in 

refleksija potekata istočasno), zaradi česar spodbuja živo, polno, pozorno zaznavanje ter dojemanje 

okolja, in obenem odgovarjanje nanj. To pa so pomembne kompetence za socialnega pedagoga, ki se 

vedno znova sooča z enkratnimi in edinstvenimi situacijami, na katere se mora polno in inovativno 

odzivati.  

 

 

Glede na ugotovitve svojega raziskovanja menim, da predstavlja zasnova izobraževanja, svobodnega 

prostora oziroma socialno-kulturnega zatočišča ter eksperimentiranja v umetnostnih medijih še 

neizkoriščen potencial v okviru socialne pedagogike. Z vstopom v ustvarjalni proces, natančneje, 

izraz, izražamo svojo notranjost navzven bolj jasno in direktno. Svobodnejši od vsakdanjega 

zunanjega sveta ustvarjamo nov svet, v  katerem svobodno eksperimentiramo, improviziramo in 

raziskujemo na igriv način, reflektiramo in razpravljamo, ustvarjamo zgodbo, s  partnerjem, v skupini, 

posamezno, preizkušamo odnose in samega sebe. 

 

Struktura, teme, vsebine in narave delavnic so odvisne od udeležencev, njihovih tem in potreb, ter 

našega cilja in namena. Značilnosti umetnostnih medijev in dinamike socialno-kulturnih zatočišč je 

mogoče adaptirati tudi na druge ciljne skupine socialno pedagoškega dela. Podobno zasnovani tabori, 

projekti in izobraževanja z lastnostmi socialno-kulturnih zatočišč se lahko nagibajo tudi v bolj 

socialno terapevtsko naravnano ali animacijsko smer (predvsem pri delu s pripadniki ranljivejših in 

marginalnih skupin), ter manj izobraževalno. Naš primer izobraževanja premore širši potencial tudi z 

izobraževalnega vidika, saj bi lahko bil namenjen ne le izobraževanju, temveč tudi superviziji, 

strokovni refleksiji, timskemu delu, opolnomočenju strokovnih delavcev.  

Prav tako se lahko nagne tudi v bolj družbeno kritično in aktivistično naravnano smer. Pri tem skozi 
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medij osebe udeleženci odpirajo in poglabljajo pomembne družbeno kritično teme ter vzpostavijo 

medsebojen odprt dialog, s čimer problematike še celoviteje osvetljujejo in osveščajo, jih raziskujejo 

in iščejo nove rešitve ter alternative. Skozi ustvarjeni produkt pa lahko vzpostavijo tudi komunikacijo 

s širšo javnostjo.  

Zaradi lastnosti posredovanja sporočil in poglabljanja tém skozi umetnostni medij naš model 

izobraževanja premore tudi potencial v okviru skupnostnega dela. Kreativno sodelovanje sprošča in 

odpira pozitivno komunikacijo v skupnosti, jo poveže in opolnomoči.  

 

Ker je obseg diplomske naloge omejen (uporaba umetnostnih medijev pa zelo široka), v analizi nisem 

mogla nameniti dovolj časa vprašanju izražanja pomembnih in družbenih tem, povezanih z 

marginalizacijo in depriviligiranostjo, na družbeno sprejemljiv način. Zato bi rada tukaj poudarila, da 

lahko uporaba umetnosti pomaga socialni pedagogiki z večih vidikov tudi na družbenem nivoju. 

Umetnost premore potencial, da gradi na tem, kar ljudje že posedujejo, krepi njihovo obstoječo moč 

ter jih s kreativnostjo in aktivnostjo dodatno navdihuje, jih opolnomoči na več nivojih. Tako 

zasnovano izobraževanje lahko s pomočjo medijev, kritičnega skupinskega dialoga in socialno-

kulturnih zatočišč predstavlja določen družbeni potencial. Ta je v trenutku kompatibilnosti (ki jo 

ustvarjanje z umetnostnim i mediji spodbuja), ki lahko ustvari skupinsko identiteto, za katero se zdi, 

kot da je onkraj polja do zdaj označenega in onkraj polja dotedanjih referenc navzočih posameznikov. 

Podobno ugotavlja Turner o spontanih združitvah (»spontaneous communitas«; v Razpotnik, 2009, 

s.22). Ta začasna razveljavitev dominantnega, njegova negacija, obrat normativne strukture in socialne 

vloge, v katero so udeleženci vsakodnevno vključeni, omogoči svobodo raziskovanja družbeno 

kritičnih tem, medsebojnega osveščanja in raziskovanja, širjenje dialoga o teh temah. Menim, da je 

spoznanje (in povezovanje v spoznanju) vir spremembe. Po Turnerju lahko komunikacija take 

skupnosti  postane impliciten, subverzivno artikuliran komentar dominantnih diskurzov, status quo, 

lasten okolju vpletenih, zaradi česar premore potencial sociokulturne rasti. 

Uporaba umetnostnega izražanja spodbuja in odpira medprostor dialoga med manjšino (marginalnimi 

skupinami) ter večino, dominantno družbo. Reševanje problemov je mogoče le tako, da se spreminjata 

in vzajemno prilagajata obe strani. S tem lahko nastopi kohezivno v kontekstih depriviligiranih 

skupnosti in sosesk, s katerimi sodeluje. Iz tega medprostora Razpotnik (2006) povzame dve nalogi 

socialne pedagogike. Prva je pridržati družbi zrcalo, ji omogočiti refleksijo, se pravi uvid v strukture 

medčloveških vezi in lastno vlogo znotraj njih. Druga naloga oz. vloga socialne pedagogike pa je biti 

glasnica družbenega obrobja, kar pomeni posoditi glas marginaliziranim in ogroženim družbenih 

skupinam ter vzpostavljati dialog med dominantno večino in temi manjšinami. V diplomski nalogi 

smo tudi v konkretnem primeru prepoznali, da so umetnostni mediji dobro orodje kot prepoznava 

zrcala in njegova refleksija, in prav tako tudi to, da se skozi medij marginalne skupine lahko polno 

izrazijo, s čimer lažje ustvarjajo most med zelo različnimi skupinami ljudi, tudi med ranljivimi 

skupinami na eni strani ter dominantno družbo na drugi.    
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Priloga 1: Evalvacijski vprašalnik kulturno animacijskega izobraževanja 

  

LUTKE V AKCIJI – zaključni vprašalnik  

  

Dragi udeleženci usposabljanja Lutke v akciji (“Puppets in action”). Prosim, če si lahko vzamete nekaj 

tihega časa za izpolnjevanje zaključnega vprašalnika, namenjenega evalvaciji. Kot odgovorne vodje in 

organizatorji usposabljanja, ga bomo potrebovali za končno poročilo nacionalni agenciji. Poleg tega 

pišem diplomsko nalogo o umetnostih in socialnih medijih. V njej se sprašujem kako lahko pomagajo, 

podpirajo in opolnomočijo ljudi in družbo na različnih nivojih. Zaradi tega vprašalnik vsebuje tudi 

osebna vprašanja, saj so pomembna in zanimiva za raziskavo oziroma diplomsko nalogo. Če želite 

ohraniti anonimnost, prosim ne napišite svojega imena na vprašalnik. V nasprotnem primeru ga lahko 

napišete.  

Prosim, vzamete si čas za izpolnjevanje vprašalnika. Bodite iskreni in razmislite preden odgovorite. 

Odgovarjanje na vprašanja naj bo pomoč tudi vasi osebni refleksiji. Če kakšnega vprašanja ne 

razumete popolnoma, ste nadvse dobrodošli, da me podrobneje povprašate. Naknadno vam bom 

poslala vprašalnik se po elektronski posti, kjer lahko odgovore dopolnite z dodatnimi uvidi in 

pomisleki, ki se vam bodo morda odprli po našem razhodu.  

  

Barbara Balan 

  

  

Spol: 

Starost 

Področje, na katerem delujem ali me zanima:  

  

Kaj ste se naučili iz tega izobraževanja? 

  

Ste se naučili kaj novega o umetnosti oz. umetnostnih medijih in njihovi povezavi z ljudmi, družbo 

delom z ljudmi ? Kaj? 

  

Kaj se vam je dogajalo na osebnem nivoju med izobraževanjem? Ste spoznali kaj novega o sebi? Ali 

lahko to opišete? 

  

Prosim ocenite intenzivnost notranje in zunanje izkušnje oziroma dogajanja na različnih področjih 

(osebnem, skupinskem/socialnem ali med-odnosnem, družbenem in strokovnem/profesionalnem) od 1 

do 5. Intenzivnost predstavljajo spremembe razmišljanja in akcije, čustvena dogajanja, nova znanja in 

uvidi, motivacija, inspiracija, intenzivno učenje na tem področju, itd.  

Pod ocenami prosim podrobneje opišite v kakšnem smislu se je spremenilo vaše razmišljanje, 

motivacija, iniciativa, čustveno dogajanje, itd.  

  

Oseben nivo: 1 2 3 4 5  

Prosim, obrazložite:  

  

Med-odnosni/skupinski/socialen nivo: 1 2 3 4 5 

Prosim, obrazložite :  

  

Družben nivo: 1 2 3 4 5 

Prosim, obrazložite:  

  

Strokoven oz.. profesionalen nivo: 1 2 3 4 5 

Prosim, obrazložite :  

  

So umetniške delavnice pripomogle h kakršnimkoli spremembam v vašem počutje, stanju in 
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razpoloženju? Če da, kako? Na kakšen način so vplivale na vaše počutje, v pozitivnem ali negativnem 

smislu? 

  

Katera vaja/delavnica vam je bila najljubša? Zakaj? Vam je bila kakšna metoda dela ali delavnica 

posebej pri srcu in katera? 

  

Ali ste se soočili s kakšno notranjo oviro ali omejitvijo?  

Ste spoznali/prepoznali kakšno čustvo, ki ga prej niste? Ste naredili nekaj, česar normalno ne bi? Ali 

spremenili in morda presegli kakšne svoje koncepte in navade? 

Kako ste to doživljali? Prosim opišite!  

  

Glede na vsebino izobraževanja: kaj vam je bilo všeč in kaj bi spremenili? Zakaj? 

  

Kako ste doživljali samega sebe v izobraževanju? Sta se med vajami in delavnicami ter celotnem 

izobraževanju izkusili/doživeli na drug način, kot v svojem vsakdanu? Če da, na kakšen način?  

  

So vas je okolje in gostujoče okoliščine sprostile na kakršnikoli način? Ste se v njem lahko izrazili 

drugače, kot se lahko v svojem običajnem okolju? Ste lahko samega sebe (v odnosu z drugimi, samim 

sabo in celotnim okoljem) preizkušali drugače, kot ponavadi? Ste se iz tega kaj naučili, kaj? Prosim 

opišite.  

  

Če uporabljate umetnost v svojem osebnem življenju ali delu, kakšen je vaš najljubši način dela? 

Katere metode/principe/koncepte uporabljate in so vam blizu? Prosim, da jih na kratko opišete. 

  

Katere metode, načini dela, ki smo jih preizkusili na izobraževanju, so vam bile nove?  

  

Katere od novo spoznanih metod, oblik dela nameravate uporabljati v prihodnje v svojem življenju ali 

delu? Zakaj? 

  

Prosim, napišite kratko pismo bodočim udeležencem podobnega izobraževanja. Kaj bi jim priporočili, 

predlagali ali »položili na srce«? 

  

Želite dodati še kaj?  
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Priloga 2: Dodatna refleksijska vprašanja    

Opomba: Poslana udeležencem po elektronski pošti, dva meseca po izobraževanju 

  

1.      Kako ste doživljali celoten skupen teden, in celoten proces ustvarjalnega dela? 

2.      Kako ste doživljali samega sebe v izobraževanju? Sta se med vajami in delavnicami ter 

celotnem izobraževanju izkusili/doživeli na drug način, kot v svojem vsakdanu? Če da, na 

kakšen način? 

  

3.      Ste lahko samega sebe (v odnosu z drugimi, samim sabo in celotnim okoljem) 

preizkušali drugače, kot ponavadi? Ste se iz tega kaj naučili – na osebnem, 

odnosnem/socialnem in strokovnem nivoju? Kaj? Prosim opišite.  

4.      Ali ste se soočili s kakšno notranjo oviro ali omejitvijo? Ste spoznali/prepoznali kakšno 

čustvo, ki ga prej niste? Ste naredili nekaj, česar normalno ne bi? Ali spremenili in morda 

presegli kakšne svoje koncepte in navade? Kako ste to doživljali? Prosim opišite!  

Kako na to gledate zdaj (nekaj časa po izobraževanju)? Ali je ta izkušnja ostala z vami? 

  

5.      Kako ste doživljali celotno skupino in celoten skupinski proces: na začetku, v sredini in 

na koncu izobraževanja? Ali je po vašem mnenju umetnostni medij vplival na skupinsko 

atmosfero? Če ja, Kako? 

  

6.      Kako vidite samega sebe v procesu priprave in ustvarjanja predstave? Čutite, da ste 

dovolj sodelovali in prispevali svoj delež k predstavi? 

  

7.      Prosim na kratko opišete, kako doživljajte vpliv različnih umetnostnih medijev na vaš 

ustvarjalni izraz in počutje.  

  

8.      Vas je projekt navdušil za prihodnost? Kako? 
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Priloga 3: Zapis intervjuja z udeležencem kulturno animacijskega 

izobraževanja  

 

V zapisu so zaradi zagotavljanja anonimnosti vpletenih imena spremenjena imena. 

  

V: O tem si že pisal v vprašalniku, a me še vendarle zanima stvar bolj poglobljeno. Če pogledaš zdaj 

za nazaj ves teden na Smolniku, kako bi rekel da si ga doživljal? Kako si doživljal stvar kot celoto, ves 

teden? Je kako vplival na tebe, v smislu, da si bil drugačen, ali kaj podobnega? 

O: Vrnilo me je  20 let nazaj, ko sem šel v srednjo šolo v Ljubljani. Jaz sem vmes zapustil to obliko 

bivanja. Takrat pa me je vrglo nazaj v tisti filing.  V začetku, prvi dan me je to mogoče mal motilo. 

Potem pa sem se uspel sprostit in je bilo tolko boljše, da sem se lahko osvobodil svojih lastnih 

predsotkov, do enih oblik bivanja. Tak kumuna sistem. Že na poti do tja je od mene odpadal ta pritisk 

civilizacije, in je to tam prišlo do konca. Me je sprostilo, ful sem bil v samem sebi. Ni me metalo ven 

iz sebe. Iz dneva v dan sem bolj čutil samega sebe, sem bil bolj v samem sebi, pri sebi. To mi je blo 

tko, zaradi tega sem se tudi zlo dobro počutil.  

  

  

V: Koliko bi rekel je k temu pripomogla sama skupina ali kot praviš, način skupnega bivanja tam. 

Koliko aktivnosti, neka umtnosti in skupna kreativnost tukaj sprostila? Koliko te je že sam prostor  in 

narava?  

O: Tako bi rekel. Najbolj in najprej je vplivalo to, da smo bili  skoz aktivni. Da ni bilo nobenega 

prostora za dolgočasenje ali kaj takega. Ker to je zaj moja, mogoče osebna stvar, ker sem se jaz pred 

par leti nehal drogirat in sem zdaj spoznal, da me moja lastna ustvarjalnost dosti bolj zadane kot prej 

bilo kdaj, kaka droga. In v tem prvič ful uživa, drugič pa to ful rabim. Brez tega se ne počutim pri sebi, 

se ne počutim sproščeno, če ne počnem nekaj ustvarjalnega, nekaj.. Kadar tega ni se doživljam, da 

padem v prazen prostor. No, in tam tega ni blo, se to ni moralo zgoditi. To je bilo tisto prvo, kaj me je 

premaknilo. To je bilo v bistvu, ko smo nonstop nekaj ustvarjali, ne sam recimo na igri ali na 

workshopih, ampak med drugim tudi v medsebojnih odnosih. Kaj je zdaj ta druga stvar, to da so bili 

tam ljudje, ki se še nikoli nismo videli, nisem še nobenga, razen naše ekipe ki smo skupaj prišli. In 

fajn se mi je zdelo raziskovati to vzpostavljanje odnosev, in ful sem opazoval to medodnosno med 

ljudmi. In me je to ful zanimalo, in sem tri dni rabil da sem z vsemi vzpostavil odnos. S polovico sem 

uspel takoj prvi dan, z nekaterimi šele pol v drugem dnevu, s ta zadnjimi pa pol sredi tedna. In to me 

ni motlo, to me je zabavalo, da gledam kako to poteka. In to me ni motilo, da s to pa to, ali s tem pa 

tem,  sem  pa spregovoril samo nekaj besed. Bil sem na to pozoren. 

  

V: Kako pa se si počutil, kakšna so bila tvoja čustva? 

O: Kul mi je blo, tko saj pravim, več stvari,  ko smo jih skupaj počeli, boljše smo se razumeli, in proti 

koncu je po eni strani vse čisto odpadlo, to razmišljanje o odnosih. Pol sploh nisem več razmišljal o 

naših odnosih. Potem je bil samo še ustvarjalni proces, ni bilo to pa to pa to. In smo potem iz teh naših 

treningov pa delavnic, recimo zunanjih, ustvarjali nas in spodbujali našo osebno ustvarjalnost. Potem 

ko smo pa šli konktetno, te konkretne delavnice za igro, kot so creative writing, world cafe, ko smo 

začeli kao vadit za igro in izdelati maske, ko smo se z igro začeli ukvarjat. Takrat sem čisto pozabo na 

vse to s čimer sem se v prvo polovico tedno ukvarjal.  

  

V: Koliko se ti zdi, da so te delavnice in kreativni proces, skupino povezale? 

O: Mislim, najbloj a ne. Program je bil tako sestavljeno, da nas pelje, da počasi fokusira. To mi je blo 

fajn, v tem načinu sem se najdu. Kljub temu, da smo bili dosti zasedeni, da smo imeli dosti kaj na 
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programu, sem se še vedno počutil prostega. To se mi je zdelo ful dobro, pohvalno.  

  

V: A se ti je zdelo, da se lahko samega sebe preizkušal na nek nov način, kot ponavadi? Da si lahko 

izprobal stvari, ki v svojem vsakdanu nisi.  

O: Veš kako je, to so stvari, ki zame niso prav nove. Jaz sem se z vsemi temi stvarmi, ki smo jih tam 

počeli, razen s posamezniki, z načinom komunikacije, z načinom bivanja, že srečal, sem jih poznal v 

bistvu.  

  

V: Ja, razumem.  Ampak, a se ti zdi, da si takem načinu bivanja in delavnicah ali celotnem procesu, 

nekaj novega spoznal o sebi, da si lahko nekaj novega raziskoval, da si nekaj novega srečal. 

O: se pravim, če bi gledal samo na način življenja, je bilo to res drugače. Recimo, jaz sem že šel kdaj 

v gozd in iskal svoj totem, a se mi to ni zgodilo že 10 let. Zanimivo mi je bilo tukaj, da so bile vse te 

stvari, ki sem jih ponavadi doživljal same za sebe, so bile tukaj smiselno povezane k enemu cilju. To 

mi je bilo tako popolno. To je in izdelovanje mask, in da je udeležba v indijanski savni, da je in iskanje 

totema po gozdu, in vaje iz cirkuške delavnice, vodijo k temu da ustvarimo skupaj eno igro. Prej, v 

mojem življenju so bile to vsaka taka stvar zase,  sama sebi namen.  

  

V: Pa si v kateri od teh stvareh samega sebe boljše spoznal? 

O: Ja, recimo v izdelovanju mask, tega še nikoli nisem počel. In sem se do zdaj počutil, da jaz tega pač 

ne znam, da jaz tega ne zmorem in sem pol kar šel v to, in mi je uspelo, in zdaj vem, da ni tako. Pol s 

tem cirkusom sem se nazadnje ukvarjal v vrtcu, in sem tudi mislil, da jaz tega ne znam, ne zmorem, pa 

sem. Pač stvari sem ugotovu, da jih lahko počnem, čeprav sme prej mislil, da jih ne morem, ali pa da 

nisem za to. Blazno me je to osvobodilo, osvobodilo svojih lastnih predsodkov do sebe. In to je bilo 

nekaj, kjer sem jaz na osebnem nivoju ful odnesel. In to tudi najbolj ostalo v meni. Ta osvoboditev od 

lastnih predsodkov do sebe, je najbolj dragocen dragulj, ki sem ga jaz iz smolnika odnesel. To, da smo 

tam še nardili to pa ono pa tretje, da smo lahko posneli film, to zame osebno ni tako pomembno kot to, 

da sem jaz zdaj bolj osvobojen samega sebe. To se mi zdi najblj pomembna stvar.  V filmu je pa bilo 

tako, da smo želeli stvar dokumntirat. Skozi samo montazo, izboro scen, se pa je ta proces ponovil. 

Kaj sem želel v filmu pokazat. In ustvarjalni proces, in proces osebne osvoboditve. In pozoren 

gledalec, lahko to v filmu pazi. 

  

V: kako pa je zdaj s tem? So ti predsodki do samega sebe prišli nazaj? 

O: Ne, niso. Zdaj si več upam,  ker imam izkušnjo, da ko sem si upal, mi je to uspelo. Zdaj pa na 

podlagi te izkušnje si zdaj upam tut kaj čisto petnajstega. Malo bolj samozavesten sem sam do sebe.  

Če je zdaj kakšen izziv, se spomnim, da je takrat to blo tko, če pa je takrat to blo tko, bo pa spet.  Aja, 

pa še to. Zaželel sem si, da bi sam zorganiziral nekaj podobnega. Oziroma na podoben način, morda 

nekaj drugega.  

  

V: Te je to navdihnilo? 

P: Ja, ta način kako je bila stvar zorganizirana in speljana, bi jaz uporabil za kak drug projekt, ki ne bi 

bil čisto podoben, ki ne bi bil gledališki. Ampak, kaj drugega, ampak na tak način.  

  

V: Pa se ti zdi, da je ustvarjalni  medij imel tukaj kako vlogo? Bi uporabil ustvarjalni medij v tem 

tojem projektu? 

O: Vsekakor. Kar pravim, brez tega ne bi šlo. Ustvarjalni medij je tudi prve ograje podrl. Ta glavno 

obzidje je padlo s tem, da se je potem lahko začelo dogajat. Potem pa padajo še stolpi, in notranja 
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obzidja in tako.  

  

V: Ustvarjalni medij je nek triger, ki te pripelje globje do sebih in do drugih. Potem, kaj pa se dogaja, 

pa je že neka zasnova v nas.  

O: A se potem dogaja, ker so prvi zidovi že podrti. Je ostalo potem bistveno lažje. Meni je zdaj 

najležje se indentificirat s tem, kaj počnem. Ne kdo sem in kaj sem, ampak kaj počenjam. In skoz to pa 

potem lahko prideš na to kdo pa kaj si. Čisto v tem procesu identifikacije, iskanje identitete. Jaz še 

zdaj nisem se našel čisto dokončno. In mislim, da nikoli ne bom mogel dokončno odgovorit na to 

iskanje, ker se itak v različnih obdobjih spreminja. Jaz se zdaj čutim drugače, kot včasih. Je pa ta 

izkušnja skupinskega kreativnega procesa dobra, za neke osebne meje podirati.  In pa tudi za meje 

vzpostavljati. Ker brezmejen bit nima smisla, ker brez strukutre, brez okvirja ne moreš slikat na 

platno. Tako da ene meje morejo bit, in ravno skoz to izkušnjo skupinskega kreativnega 

eksperimentiranja, ravno ugotoviš katere te meje so ene take osnovne  meje, ki jih nujno rabiš za 

strukturo,  katere so pa omejitve, ki si jih pa lepimo za brezvzeze. Torej, katere meje so pomembne, 

katere so pa odveč. Tudi do tega sem prišo preko ustvarjalnega procesa.  

  

V: Torej si na Smolniku zaznal, katere so neke meje, ki bi bilo dobro zate osebno, da jih vzpostaviš? 

O: Tako, bolj katere meje ki so že vzpostavljenje, so pomembne, katere pa so nepomembne.  Dejansko 

je bil to en prostor eksperimentiranja na sebi. Ja, in recimo, pa v komunikaciji in odnosih, recimo, do 

kje lahko greš, da stvar še poteka v enem dialogu. Kje je meja vpletanja v voljo drugega. Do kje lahko 

s svojo voljo, svojo pobudo, spodbudo, greš, da ne siliš v tistega, ki ga spoodbujaš. Malo več občutka 

sem dobil za to.  

  

V: Pa je ta občutek še ostal kasneje? 

O: Če je bilo tam 100, je zdaj na 80.  Pred Smolnikom pa je bilo 50.  Bila je neka izkušnja, ki sem jo 

do neke mere lahko integriral. In jo nosim s sabo naprej. Ne samo v konkretne ustvarjalne projekte, 

ampak tudi v vsakdanje bivanje. In že preden smo sploh šli, se mi je zdelo, da bo treba it. A v bistvu je 

preseglo moja pričakovanja.  

  

V: Koliko pa se ti je zdelo ključno pri celotnem procesu to, da smo na koncu imeli predstavo? Ali, da bi 

lahko šli globje samo v proces, pač brez nekega produkta.  

O: Meni osebno se produkt zdi kristalizacija procesa in se mi zdi pomemben. Kot eden od štirih 

elementov. Brez tega meni osebno ne bi blo. Mogoče sem jaz takšen po karakterju, ker sem moški 

mogoče, ne vem zakaj. A se mi zdi dosežek nujen del procesa. Iz druge perspektive je mogoče sam 

proces pomembnejši, a tudi le je pomembnejši, sam proces ni osmišljen, kakorkoli pomemben, ni 

osmišljen brez rezultata. Tako jaz funkciniram, jaz si zmeraj prizadevam k dosežku, kaj je včasih 

morda slabo. Stopnja zavesti, v kateri je ego še pomemben faktor. Jaz se nekako zavedam, da na eni 

stopnji modrosti, zrelosti osebnostni, to mogoče neha bit pomembno. Da je to pomembno pač na poti 

modrosti, v samem spoznanju modrosti, pa to več ni pomembno. A jaz zaenkrat še nisem tam. Jaz sem 

v fazi, v kateri mi je to še tudi pomembno. Jaz sem že študiral, jaz sem vse letnike naredil, takrat samo 

diplomiral nisem. In brez tistega final cut momenta, stvar razvodeni.  

  

V: Koliko pa se ti zdi, kako različni mediji vplivajo na tvoje ustvarjalne izražanje? 

O: Mediji. Vplivalo name  je najbolj tisto, kaj je bilo novo. Ker sem se moral toliko prepustit, toliko 

vložit. In tisto je tudi name najbolj vplivalo. Potem pa so bile stvari, ki so mi blizu, ki jih obladam, tam 

sem se sicer dobro pučutil, a ni me pa toliko rajcalo. Recimo, totem iskat, to mi ni bilo tako zelo novo. 

Jaz sem takrat ponovil proces, ki sem ga že spoznal. Jaz sveti gral iščem že skoz (simbolno, sveti gral 

kot razodetje), ki ti nikoli ne da končnega odgovoro, ampak samo iskanje te dviguje, postaneš 
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modrejši. In potem sem to nekako pretočo v konkretni workshop.  Totem me je usmeril, pomagal mi je 

pri oblikovanju svojega lika, v katerem se se dobro počutil. To, da sem ono palco jahal tam. Iskanje 

svetega grala, pa sem ga pač iskal na koncu, ostalo je potovanje k njemu. Da sem na svojem konju, kar 

naprej – skozi inštukcije režiserja – spet in spet ponavljam isto pot. To večno ponavljanje iste poti, se 

mi je zdelo kot tako sporočilo. In ta pot se ne bo nikoli končala. To je pač ena fora, ki sem jo jaz 

osebno doživljal. V zadnjem letu sem v treh gledaliških skupinah delal, in sem ugotovil, da če nisem 

domač v liku, ga ne morem igrat. Lik v katerem se najdem. Skozi ta gral, sem se lahko udomačil v 

svojem liku.  

  

V: Sem te prekinila prej, kako pa ostali mediji vplivajo nate? 

O: Ja, ta medij je meni bil nekaj znanega. Cirkus mi je bil pa nov, in me je blazno tko, tega sem se 

veselil kot otrok ene nove igačke. Super mi je bilo stvar sploh spoznavat, in tudi strah me je bilo. ni 

ustvarjalen strah – kaj bo zdaj naprej, to s tremo. A bo šlo, kaj pa če ne bo šlo, pa dajmo vseeno, in 

potem JE ŠLO! In to je tak fajn občutek, ko ti nekaj rata, čeprav si misliš, da mogoče ne bo. In to s 

bile take male zmage pri vsakem poskusu posebej. Pa ko smo en lik postavli, pa nisem glih dol padel. 

Pri teh iskanjih ravnotežja, in pri teh telesnih.. to me je ful no.. 

  

V: Kako si se pa počutil? Si bil kaj sproščen? Kakšna pa so bila tvoja čustva in počutje? 

O: Pri vsaki vaji posebej sem šel čez ful različnih stanj. Da sem najprej bil negotov, potem sem pa 

probal, in sem videl: »pa saj to gre«, postal bolj gotov in na koncu osrečen. Prvič, ker je ratala tista 

vaja, drugič pa, ker sem videl, da meni to tudi gre. Oboje to dvoje. Pa eno povezanost sem začutil z 

ljudmi, za katere  sem prej mislil, da smo si tuji. Ker živimo v različnih  svetovih in se z različnimi 

stvarmi ukvarjamo, da nimamo skupnih točk in sem potem ugotovil, da jih vseeno imamo.  

  

V: Kako pa si to prepoznal? Zaradi nekega telesnega kontakta in bližine , recimo v akrobacijah? 

O: sam telesni konktakt, s tem sem hitro opravil. Jaz sem mogoče od začetka malo zadržan, dejansko 

mi pa telesni kontakt ni tuj. Ga jemlem kot normalnega, v kolker ga drugi tako jemle. Povezalo nas je 

to, da sem in z ljudmi, ki sem jih že poznal, sem lahko vzpostavil še eno komponento enega odnosa, ki 

je prej ni bilo. Lahko sem tudi prek telesnega kontakta eno vez vzpostavil, ki je prej mogoče ni bilo.  

  

V: Kako pa je pri gledališču, se ti zdi da tam preko igre tudi neko dodatno vez vzpostvljaš? 

O: Ja, ampak manj intenzivno. Ko recimo z nekom večrat predeluješ eno sceno, potem pa lahko gresta 

na kavo, ravno zato ker sta prej toliko vadla skupaj. Vaje so vaju povezale.Ampak to je manj 

intenzivno, to kjer pa so prav telesni stiki. Veš kaj je fajn pri cirkusu, direkta soodvisnost. Vedno gre za 

telesno ravnotežje, in potem skupaj en lik ustvarjat. Ampak drugi se mora nate zanest, sicer sploh ne 

rata, sploh ne moreš tega počet. Eno tako brezmejno zaupanje drug do drugega se pojavi. To je ful 

presežek  tak neverjeten, ki zelo osvobaja psiho osebnosti, vsaj malo. Nismo tako navajeni tega 

brezmejnega zaupanja, vedno bolj smo ga morda. Jaz sem bil pred leti ful navajen, da se zanesem 

samo nase. In celo imel sem en predsodek, s tem ko komu zaupam, izražam sebe, da ga s tem 

obremenjujem. »Ej Barbara, jaz se pa zanesem nate da boš to pa to, ali pa zaupam ti v tem pa tem« da 

tega sploh ne smem, ker te s tem določam, ali pa bi te s tem obremenjeval. Zdaj mi pa ni več 

problema, ker vem, da mi boš že sama znala povedati. In ostal sem med ljudmi, za katere vem , da mi 

bodo povedali.  

  

V: Kako pa je bil to zaupanje in medsebjna soodvisnost zate v celem tednu? 

O: To, da ti en del svoje. S tem zaupanjem, s to soodvinostjo. Ko ti sebe enkrat postaviš v odvisnost 

od nekoga, ki nisi ti sam, je to lahko, če mu ne zaupaš, v popolnosti, lahko izgubiš občutek varnosti. 

Do tega, do teh delavnic, sem večkrat občutil izgubo občutka varnosti pri tem, ko se postaviš v 
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soodvisnost. To mi je pa zmanjšalo to izgubo. Jaz sem že sproti, že preden smo prišli do predstave, že 

izpostavil ta temlje zaupanja. Pa to, da se lahko zanesem še na koga, ne samo nase. Pač, u prvih dneh.  

  

V: Kako ti pa je bilo, preden je Jaša prišel? Ker ene ljudi je bilo strah, so bili negotovi, da predstavo 

ne bomo zmogli. 

O: Sem zaupal, malo iz preteklih izkušenj ne, ker smo že večrat delali, da tik do konca nismo točno 

vedeli, potem pa se je le izteklo. Dobre izkušnje iz preteklosti pomagajo. Ta je tut taka. No, in ta 

soodvisnost se mi zdi ena taka ful pomembna tema. V bistvu je ful kompliment drugemu, ce mu ti del 

svoje avtonomije zaupaš. Pa tudi drugje, tudi v partnerskem odnosu, pa tudi med sodelavci, na vseh 

možnih medosebnih odnosih. In to blazno sprosti. Bit odvisen od samega sebe, tako sem bil ko sem bil 

na cesti. A veš, ko sem delal napake, pa sem si rekel, pa saj nobenga nisem zajebal, saj sem samo sebe. 

In to ni dobra pozicija. To pomeni nesproščenost, je kot ena taka zakrčenost, tudi ustvarjalno ni. 

Soodvisnost pelje v boljšo kreativnost, skozi komunikacijo lahko ful več dosežeš, v enem sodelovanju 

se z nekom do sinergije pride, 1 plus 1 je tri. Jaz pa ti pa midva, trije subjikti nastanejo iz dveh. 

Kreativni proces ima dodano vrednost, kadar je ta soodvisnost, pride to tega plus ena, dodana 

vrednosti. In to smo gori mi počeli. In zato je to taki zaklad, dragulj. In o tej soodvisnosti smo se tam 

učili, tudi nasplošno, nekako lahko to prenašam. Da nisem več tako vase zaprt.  

  

V: Kako vidiš sebe in druge, kolik so ljudje vložli v priprave, snovanje in realizacijo projekta? Se je 

lahko vsak realiziral? 

O: Jaz sem se ful, v vsak stvar sem se ful spustil, in po eni strani sem bil tudi prijetno presenečen, 

kako so se tudi ostali vlagali, nisem navajen da se ljudje s takim veseljem vlagajo v stvari. Ponavadi se 

šparajo, tam se v glavnem niso šparali. Ampak čisto vsi pa čisto vedno pa tut ne, čeprav večina ja. 

Možnost pa so imeli vsi. V eni evalvaciji, mislim, da mi je Nika rekla: »joj Miha, ti si pa toliko 

prisoten.« In se mi je potem zdelo to po eni strani kot kompliment, po drugi strani pa kot kritika, da 

sem mogoče že preveč prisoten. In tko ne. Ampak, ko sem  o tem že tam razmislil, sem se potem 

odločil, da to je prav in to jaz hočem. Je pa bilo treba reflektirat situacijo, in treba se odločit. Moral 

sem o stvari razmislit. Ustvarjalni proces in soodvisnost mi je tudi pokazal ene plati sebe in drugih, ki 

jih prej nisem poznal. Ljudje ki jih kao že poznam, a jih v bistvu ne poznam dobro. Ta ustvarjalni 

proces, ki ustvarja neko soodvisnost, je nekako poglabljal ta odnos in ga vzpostavljal.  Tudi odnose si s 

tem  intenzivneje raziskoval, ustvarjalni medij v odnosu ene nezavedne stvari sprosti, ki jih drugače 

mogoče ne. In je potem dinamika in učenje enkrat bolj intenzivno, stvari so sicer že v nas, a ustvarjalni 

medij jih odpre, in to dinamiko potem sploh omogoča. Upaš si se razkrit drugemu, pokažeš tudi svojo 

ranljivost, slabo voljo,  stvari ki kao niso tolk fajn, ne da se samo delaš lepega pred drugim. Ne kežeš 

se samo v najbojši luči, pokažeš tudi svojo slabo voljo  in stvari, ki niso tolko fajn. In to si upaš zaradi 

ustvarjalnega medija, ki poglablja odnose. Zaradi medija, in posledično poglabljanja. In to te tako 

sprosti. A veš, mene skoraj da ni več ničesa več strah med nami (gledališki skupini Odpisani), upam se 

pokazati tudi, kadar nisem v najbloljši luči. Drugače med ljudmi nastopam v najboljši luči. Drugače   

  

V: Kako pa je to v drugih krogih, ljudje, ki jih poznaš drugače? 

O: V večini se se hotu pokazat v najboljši luči. Recim s sošolci na faksu, ali celo s temi ki skupaj 

antroploški season skupi delamo. Ko malo več sodelujemo kot samo, da se srečujemo na faksu. Pa 

kljub temu pred njimi še vedno nastopam. Pred tabo pa ne nastopam več. Pred tabo pa se prav nič več 

v nobeno podobo ne podelam. Pred sošolci pa. V naši skupini pa sem bolj ali manj kar sem pred 

vsemi, vedno manj nastopam.  

  

V: Zakaj pa misliš, da je to tako? Ker smo mi med sabo neko zaupanje ustvarili?  

O: Ja, in prek medija odkrivamo, razkrivamo neke plati sebe, in potem več nimam nič za skrivat. Po 

drugi strani pa smo potem posledično med sabo v bolj sproščenem vzdušju. Jaz itak to zagovorjam, 
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idejno eno stališče. Ampak to dosečt, ni dovolj da rečeš, meni je taka pristnost kul, to nardit ni 

enostavno. V tej skupini na Smolniku se je to začelo dogajati, ampak smo bili premalo skupaj, da bi 

lahko šli res globoko. In s približno polovico sem lahko to izpostavil, da sem bil brez zadržkov, s 

polovico pa še vedno ne. Pred nekaterimi se še vedno nisem dovolj sproščeno počutil.  Do več kot pol 

ja, do nekaterih pa sem bil še vedno formalne, ne tako oseben, pred nekarimi sem še vedno bil podoba  

Miha. Pred vami pa sem pred vsemi sproščen, res je pa, da mi sodelujemo že več kot leto dni.  

  

V: Kako vlogo pa se ti zdi, da imajo pri tem pristnem spontanem izražanju mediji? 

O: Prvič, sam sebe bolj pristno izrazim. Več si upam, ker sem sproščen, in delam stvari, ki so mi fajn. 

Če sem v kreativnem procesu, tudi izražam skozenj »manj cenzurirane« plati, in vidim, da jih drugi 

sprejmejo. Če pa nisi v takem procesu, pa lahko ti nekoga redno videvaš, pa ne pride do te odprtosti, 

dokončne. To so one scene, ti lahko recimo spustis v svojo družino 20 let, pa nikoli do tega ne prideš. 

Pol se pa  z nekom spustiš v kreativen odnos, pa ga eno leto furaš, pa greš do konca, bolj kot  kot 

doma  nikoli nisi moral. In to naredi prav kreativni proces.   Če se s kom spustiš v kreativni proces, to 

naredi kreativni odnos, kreativni odnos pa naredi kreativnega sebe. Ti odpre stvari, da ti pogum in 

samozavest. Lahko tudi ene frustirajoče vzorce prebudi, a potem ko jih prebudiš/preboliš v 

kreativnem  odnosu, tudi dobiš mehanizem kako se z njimi spopadat.  

  

V: Kako si pa kaj te vzorce opazoval v kreativnih procesih? Ti je to kaj znano? 

O: Skozi te stvari lahko spodbujeno neke osebne vzorce spoznavaš, a lahko z njimi nekaj napraviš. 

Recimo to, da sem se bolj zapiral vase. Spoznal to in sem nato manj zapiral vase. To je en tak primer 

tega. Bit zaprt vase je bil moj vzorec, ki se je zdaj spremenil. Ne v celoti, v neki meri, nisem se 

dokončno odprl, še vedno sem zaprt, ampak manj, in tudi presojam kje. Jaz kdaj dajem vtis, kod da 

nisem, morda tako nastopim, v bistvu pa ne kažem celote. Potem pa recimo še en vzorec, ki sem ga 

tudi mnogo spoznal preko kreativnega procesa. Ne vem ali sem še tako otročji ali kaj, se mi zdi da se 

navežem na ene stvari, in potem pa se pojavi strah pred izgubo. Jaz že zdaj, ko sem slišal, da vaju z 

Jano ne bo 3 mesece, me že zdaj boli v srcu. Tudi pri kreativnem odnosu prepoznavam to, da vaju bom 

pogrešal. Jaz v teh kreativnem procesu prepoznavam, kako moja navezanost deluje. Jaz sem imel 

recimo 10, 11, 12 let zgodbe z enimi parimi parnerskimi odnosi. In sem v enem, pa drugem, in tretjem, 

itak, ene tri večje zgodbe so bile, sta pa bili še eni dve manjši. No, iz ene, v drugo, v tretjo, sem se učil 

tega, to presegat. Ne bit v tem strahu pred izgubo, kljub navezanosti. In mi je zdaj bistveno lažje. Še 

vedno to začutim, in sem že enkrat rekel, da tega se jaz ne grem več, nikoli se več ne bom na nikogar 

navezal in nikamor navezal. In tega, te kotra pozicije sem se zdaj osvobajal, zdaj me ni več strah se 

navezat in zgubit. Tut to je en presežek, ki se je meni zgodil, tudi skozi kreativni proces. Je prispeval k 

tej moji osebni. Če ne pride do tega občutka navezanosti, pa če ni strahu pred izgubo, je to tako kod da 

nimaš treme pred nastopom. Se pravi, da jemleš zares, mora bit tako. V tem prostoru kreativnega 

procesa mi je kdaj lažje to prenašat, to bolečino, pa to. In tudi zaradi tega zaupanja, ki je zraslo, mi je 

lažje. Če zdaj govorim  o tebi, čutim to bolečino ob tem,  ampak hkrati zaupam v to, da se bomo itak 

spet srečali in novo zgodb odprli. 

  

V: A se ti potem zdi, da to zaupanje v kreativnem procesu lažje vzpostaviš, kot pa v kakšnih osebnih 

odnosih? 

O: Res je. Skoz to, skoz ta medij, je vsak tak notranji proces ful lažje ga je prenest, drugače ga je 

izrazit, lažje ga je primit. Ker imaš mehanizem, s katerim ga lahko podpreš, opremiš. Kod da bi rezal s 

topim nožem ali z ostrim nožem.  

  

V: Zakaj pa se ti zdi, da v kreativen procesu to lažje prenašaš? Ali se ti zdi, da tam ne gre tako zares, 

ali morda zato, ker bolj zaupaš? 

O: Meni se sploh ne zdi, da to ni resnično življenje, meni se zdi popolnoma resnično, ali pa še bolj. 
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Lažje ti je, zato ker obstaja mehanizem, na katerega se lahko vedno opreš. In ta ti da neko varnost. Veš 

da če bo prišlo do one slepe ulice, veš kaj boš vzel v roke, da boš zid podrl. Prej pa nisi imel tega, in si 

se mogu sproti spomnit kaj boš naredil. Zdaj pa veš, aha. 

  

V: Res? Se ti zdi da veš kaj boš vzel v roke? 

O: Ja, vpleljal bom kreativni proces. Ampak vem. Da ga lahk, ker sem ga že. To je eno ful močno 

orožje v tej bitki za svobodo, za ljubezen, to je ta notranja bitka na poti modrosti. In to je eno ful 

močno orožje, če ga nimaš se z golimi pestmi bojuješ, če pa ga imaš, imaš pa meč. Boljše je bit 

oborožen. Jaz sem leta in leta iskal svojo ustvarjalno nišo, in sem jo ful pogrešal, ful trpel sem, ker je 

nimam. Zdaj jo pa imam. Pa počutim se, kod da sem našel svoj dom. Dom, samo ker se lahko izražam, 

tudi razumljen sem. Jaz sem se dostikrat tudi sooča s tem da nisem bil razumljen. Niso razumeli tisto 

kaj sporočam, moje spročilo ni naletel na odziv, tukaj pa naleti, vedno dobim povratno informacijo, 

mogoče tudi tako, neprijetno. A ni važno, dobim jo. Prej je pa večkrat bilo tako, da ni bilo nič. Veš ko 

si nekam udaru, ko bo vsaj nekdo popizdil, še tega ni bilo. V tem kreativnem procesu pa vedno  pride 

do odzival. 

  

V:Mogoče pa te lahko ljudje bolj celostno dojamejo, zaradi več medijev.   

O: Pa eno spoštovanje se pojavi, medsebojno zaupanje, a poleg njega je tudi popolno spoštovanje. Do 

človeka kot celote, s vsemi svojimi levi, desnimi, a ne, črnimi, belimi lastnostmi.  

  

V: V vsakdanjem življenju pa tega ni? 

O: V vsakdanjem življenju ni tega ustvarjalnega, pa te recimo jemljejo samo delno, vzamejo samo en 

del.  Tisti del, ki ima njim neke veze. Tisti del, ki je navezan na ta odnos, v službi dojemajo samo tvojo 

delovno sposobnost, tvojo občutljivost, tvojo ne vem kaj, jih pa sploh ne zanima. Pač te jemljejo tam 

kod delovec, mi med sabo pa se dojemamo kot celostnega človeka. In to je velika kvaliteta, ki je 

dragocena. To se mi pravzaprav dogaja v zadnjem letu, z ljudmi, katerimi imam kreativni proces. 

Smolnik je bil en kratek del v tem. Ampak jaz ga dejansko doživljam kot kapo cele naše gledališke 

dejavnosti v celem letu. Med nami je Smolnik kot neka nadgradnja Odpisanih. Mogoče ti naši gostje 

niso tega na isti način doživljali. Mi smo sodelovali leto dni, in Smolnik je bil del tega procesa, in ga 

je še poglabljal.  Drugi so morda kdaj manj sodelovali.  A ko me je potegnila igra, sem se čisto nehal s 

tem ukvarjat. In sem se dajal vsem enako. Na začetko se enim nisem, ker nisem uspel vzpstavit stika, 

potem pa mi je ratalo s vsemi. V začetku me je še zanimalo s kom boljše komuniciram (Lucia, 

Sebastian), kasneje pa sploh nisem dajal pozornosti več na to. Mislim, da ima dosti kreativni proces s 

temi. Ni bilo več take stvari (na sredini našega tedna, ko smo bili vsi skupaj v procesu), ki se ti bi 

zdela tako pomembna. Videl sem  kako se navadno ukvarjamo s stvarmi, ki sploh niso pomembne, si 

postavljam neke meje in smo na nekaj pozorni, kaj nima veze. In ko sem vztopil v ta skupen kreativen 

proces, je to izginilo, enako veliko sem lahko odnesel iz pogovora z Lucio kot Sebastianom.  

Tudi skupnost pomaga. Ta formula vpleljave kreativnega odnosa do česarkoli, do svojega početja, do 

osebe. To bi lahko tudi sam. To imaš vedno na razpolago, da to storiš, tudi individualno. Če pa je 

skupnost v kateri to že teče, pa imaš ti bolj pri roku. Lahko tudi od kje vzameš. Vidiš nekoga, ki 

nekoga stori, in lahko storiš kot on. Ni te treba tega izumljat vsakič znova. Ti se od drugega učiš. In 

krajši čas učenja je. Če se moreš ti sam naučit, npr. enega tujega jezika, ful dalj časa porabiš kot da ti 

greš v skupino, kjer vsi govorijo ta jezik. In ta jezik je lahko tudi kreativnost. En drugemu imamo ful 

dati, pestrost nas tudi uči. Pri takih stvareh, pri takih učenjih. Če jaz tebi dam to žlico, je nimam več. 

Če pa ti dam svoje spoznanje, pa ga imaš ti, jaz pa ga imam še vedno. Bogatimo se, in nič ne izgubimo 

pri tem. Daš brez izgube. To je meni zanimivo pri tem. In tukaj pomaga ono, ko sem govoril o 

rezultatu. Rezultat je pomemben, on pokaže, če sam sproti ne dojameš da se bogatiš, pa ob rezultatu 

dojameš.  

Interakcija zlo bogati kreativni proces, tudi to kako smo si različni. Nenehno učenje. Jaz sem tudi 

iskalec, raziskvalec. Gnostik, jaz mislim, da spoznanje je dosegljivo. Mislim da se da tudi do nega 
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končnega spoznanja priti. Po konituniranih treningih. Do duha. In kreativni proces lahko pomaga, da 

prideš do končnega spoznanja, je ena izmed najblj uporabnih poti. Ker sebe daješ. Ne samo hlepiš po 

nečem in čakaš da pride, ampak to ustvariš. To je razlika med mistiko in magiko. Magika je to, da 

ustvariš sam. In meni je bolj fino nekaj počet, kot pa na nekaj čakat.  

Kreativen proces, v tem se jaz tako dobro počutim, da me je strah, da bi pozabil na vse svoje 

obveznosti. Da me ne odnese, ker je tolko fino, tolko paše, da te lahko odnese iz bivanja v tem svetu in 

tej družbi. Med tem dvojim je treba vedno lovit ravnotežje. Potem pa je spet fora, da v tem iskanju 

ravnotežja vsekakor uporabiš ustvarjalni proces.  Tudi da to dojameš, ti pomaga. Kje je ta meja, da te 

ne odpelje. To končno spoznanje je po moje ravno to, ravnovesna točka. A ne samo jo vedet, ampak jo 

tudi osvojit, jo bit, jo čutit. Pretakat en svet v drugega. Recimo da vklopiš ustvarjalni proces tudi v 

obveznosti, ki ti mogoče ne pašejo. So pa mogoče okvir, na katera lahko platno napneš. In potem vidiš, 

da eno brez drugega ne gre.  In, da je šele eno z drugim pravzaprav celota, ki res funkcionalna.  
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Priloga 4: Urnik poteka kulturno animacijskega izobraževanja 

 1. dan 2. dan  3. dan 4. dan 
 

 20.8.2010, 
petek 

21.8. 2010,  sobota 22.8.2010, nedelja 23.8.2010, ponedeljek 

9 – 11 
 

 
 

Predstavitev programa 
 
Igre z imeni in drugih 
spoznavnih igre, aktivne 
skupinske igre. 
 
Spoznavna igra v dveh 
manjših skupinah. 
Potek: nekdo je v sredini, 
vsak pove, kako 
doživljatega človeka – 
kakšno pravljično bitje bi 
lahko bil, kakšne lastnosti 
ima. Daje mu predvsem 
pohvale in pozitivne misli o 
njem, Izjave so lahko 
neresnične in predvsem 
domišljijske – govorijo preko 
simbolike.  

Refleksivna igra: »iskanje 
mojega Totema«. Iskanje 
totema v gozdu, 
opredelitev simbolnega 
pomena totema, s tem 
povezanega bitja – 
katerega lastnosti bodo ta 
teden spoznavali, 
katerega »obraz« so bodo 
nadeli.  
 
Predstavitev kraljev ulice 
in gledališče skupine – 
(Primer prakse)  

»Kavarna svet« 
 
Skupna vprašanja/teme, ki 
smo jih raziskovali v 
Kavarni svet: 
 
Kaj je moje /naše 
»poslanstvo « in kaj 
potrebu-jem/-jemo, da ga 
lahko ureničim/-o? 
 
Ali lahko živim/-o in 
uresničim/-o sebe v 
sodobno družbi? Kako, kaj 
mi/nam lahko pri tem 
pomaga? 
 

Odmor     

11.15- 
13.00 

 Predstavitev sebe in svojih 
pričakovanj v izobraževanju 
po metodi naključnega 
predmeta (medija): 
opazuješ, kakšne lastnosti 
ima predmet in kako so 
lahko povezane s tabo. 
 
Upanje, strahovi – so jih 
anonimno napisali in dali v 
klobuk. Vsak vleče en listek, 
in poskuša po svoje 
predstaviti ta strah, in se 
vživet v osebo.  

 
Improvizacijsko gledališče 
- besedne in gibalne 
gledališke vaje .   
Delavnice iz fizičnega 
gledališča in Gledališča 
Potlačenih.  
 
 
 
  

»Kavarna svet«  
Predstavitev spoznanj 
manjših diskusijskih skupin 
in iskanje skupnega uvida 
 

Kosilo     

14.30 – 
16.30 

Prihodi, 
namestitev, 
prvo 
spoznavanje 
okolja in ljudi 

Izkustvena delavnica plesne  
tehnike Nia, kot medija 
ustvarjanja skupine in 
osebne rasti 

Predstavitev cirkuške 
pedagogike (kako se 
lahko uporablja v 
mladinskem delu - Primer 
prakse) 

Prosto popoldne (izlet v 
pragozd pohod do Slapa 
šumik) 

Odmor     

17 - 18  Izkustvena delavnic plesne  
tehnike Nia, kot medija 
ustvarjanja skupine in 
osebne rasti 

Izkustvena delavnica 
cirkuške pedagogike 
 

Izlet v pragozdu   

18-19 Večerni ogenj 
Spoznavna 
delavnica ob 
ognju 

Predstavitev metode dela z 
glasbo; pri žalojučih otrocih 
in drugih ranljivih skupinah   
Zvočna kopel (gongov in 
tibetanskih skled) 
 
Refleksija dneva (po 
majnših skupinah) 

Izkustvena delavnica 
cirkuške pedagogike 
 
 
 
 
Refleksija dneva (po 
majnših skupinah) 

Evalvacija v krogu – po 
metodi govoreče palice 
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Večerja 1. dan 2. dan  3. dan 4. dan 
 

20.30 - 
… 

Večerni ogenj 
Spoznavna 
delavnica ob 
ognju (»Kaj me 
je danes 
najbolj 
presenetilo«) 

 Sprejem, večerni ogenj 
Glasbena improvizacija ob 
ognju. 
 
 

Obred indijanske savne  
 

Predstavitev praks in 
izkušenj udeležencev. 
Njihovega načina, metod 
dela in vizije, refleksija 
dobre prakse 
 
Kratka predstavitev 
programa mladi v akciji, 
vprašanja-odgovori 
 

 5. dan 6. dan  7. dan 8. dan 
 

  24.8 2010, torek 25.8. 2010, sreda 26.8.2010,  četrtek 
 

27.8. 2010, petek 
 

9 – 11 
 

 Izkustvena delavnica o 
uporabi treh stopnenj 
gledališkega in 
scenskega ustvarjanja 
  
1.Kreacija (ustvarjanje 
mirko sveta z 
omejenim materialom, 
prostorom in časom)  
 
 2. Manipulacija 
(manipulacija z 
ustvarjanim 
materialom, ter nato 
slika treh razločnih 
statičnih momentov) 
 
3. Interpetacija 
(raziskovanje 
ustvarjenega prostora, 
ustvarjanje kratkega 
gibajočega prizora) 
 
 

Dokončevanje mask in 
kostumov.  
 
Predstavitev produktev 
delavnice kreativnega 
pisanja oz. sestavljanju 
zgodbe .  
 
Usklajevanje zgodbe s 
celotno skupino, 
dodelava zgodbe 
 
 
Improvizacijska 
gledališko-gibalna 
delavnica o uporabi 
mask kot medija 
izražanja in 
komunikacija.  
 
Poglabljanja v svoj 
lik/karakter.  

Odhod v Ruše 
 

 
Delavnica dihalnih in 
telesnih sprostitvenih 
tehnik: »Krožno 
povezano dihanje ali 
Rebirth« 
 
 
 
 
 
 
 
Čas zase po delavnici.  
 

Odmor     

11.15- 
13.00 

Nadaljevanje jutranje 
delavnice 

Predstavitev KUDljuda: 
Primer prakse 
umetnosti v socialni  in 
družbeni akciji 

Priprava predstave, 
odra, kostumov, scen, 
ogrevalne vaje 
 

Izmenjava idej o 
prihodnjih možnih 
skupnih aktivnostih  
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Kosilo 5. dan 6. dan  7. dan 8. dan 
 

14.30 
– 
16.30 

Priprave na predstavo 
– »možganska 
nevihta«, izbira 
svojega lika v 
predstavi,  razvijanje 
zgodbe. Povezovanje 
podobnih likov v 
skupinski lik oz. sceno 
Razdelitev po delovnih  
(glasbeniki, igralci) in 
razpravljalnih  
skupinah - glede na 
izbrane like in scene za 
predstavo. 
 

 Delavnica fizičnega 
gledališča, iskanje 
notranjega čudaka in 
razvijanje svojega lika 
 
 
Gledališke delavnice 
za večanje skupinske 
zavesti/povezanosti in 
medsebojne odzivnosti 
 

Predstavav Rušah Vrednotenje izdelkov in 
poteka celotnega 
izobraževanja (v krogu) 
Izpolnjevanje 
evalvacijskih 
vprašalnikov 

Odmor     

17 - 18 Delavnica o uporabi 
likovnih medijev. 
Izdelava lutk, mask in 
kostumov 
 
 

Priprave na predstavo 
vodene iz strani 
pedagoga in režiserja 
in dveh dodatnih 
gledališčnih 
pedagogov. 
  
Poglabljanj (s pomočjo 
gledališčnih pedagov) 
v svoj lik, teme in 
scene  različnih 
delovnih skupinah 

Ulična animacija 
lokalne mladine, 
interakcija z 
občinstvom 
 
  

Delavnica kreativnega 
pisanja (po izbiri) 

18-19 Izdelava lutk, mask in 
kostumov 
 
Manjša skupina (6 
ljudi): delavnica 
kreativnega pisanja v 
zvezi s sestavljanjem 
zgodbe za predstavo. 
 

Priprava predstave:  
poglabljanje v svoj lik. 
 
 Dokončne dodelave 
scen v različnih 
delovnih skupinah 
 
 

Spontana proslava in 
ples po predstavi 
 
 

Odhod nekaterih 
udeležencev 

Večerj
a 

    

20.30 - 
… 

Refleksija dneva (po 
majnših skupinah) 
 
Izbirno: slikanje 
 
Večerni ogenj in 
socialne igre 

Priprava predstave: 
usklajevanje različnih 
delovnih skupin v eno 
predstavo 
 

Večerni ogenj Poslavljanje  
 
Večerni ogenj 
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