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URB_ART zbirka zgodb: Kako smo začeli? 

Knjiga zgodb URB_ART je eden od petih glavnih rezultatov projekta URB_ART - Podpiranje 

razvoja skupnosti preko izobraževanja v okvirih urbane umetnosti, ki je bil razvit v okviru 

programa Erasmus+. Od marca 2021 do februarja 2023 pet partnerjev iz Avstrije, Velike 

Britanije, Islandije, Portugalske in Slovenije sodeluje z namenom, da z dejavnostmi in 

koncepti urbanega umetniškega izobraževanja podprejo nizko kvalificirane odrasle v 

marginaliziranih skupnostih.  

Vse dejavnosti v projektu URB_ART so podrejene strateškemu programu socialnega 

vključevanja in opolnomočenja nizko kvalificiranih odraslih v marginaliziranih skupnostih, 

začenši s temeljno raziskavo, izvedeno v petih partnerskih državah, prek izdaje tega 

zbornika, oblikovanja kompleta orodij za usposabljanje in video posnetkov, pisanja politik, 

številnih nacionalnih konferenc in evropskega simpozija na Dunaju. 

Prvi korak v projektu je bil opredeliti nacionalne in nadnacionalne potrebe in izzive, 

povezane z marginalizacijo na področju kulture in izobraževanja, ter kazalnike uspeha, 

povezane z urbanim umetnostnim izobraževanjem, ob upoštevanju konceptov 

transdisciplinarnosti, metro- in večjezičnosti. Z izhodiščno raziskavo o transdisciplinarnem 

in večjezičnem urbanem umetnostnem izobraževanju smo pozvali urbane umetike in 

izvajalce urbanega umetnostnega izobraževanja, naj delijo svoje izkušnje, opišejo svoje 

potrebe in izzive ter opredelijo težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu z 

marginaliziranimi ljudmi in prikrajšanimi skupnostmi. Z vprašalniki, intervjuji in fokusnimi 

skupinami smo zbrali podatke, ki smo jih nato predstavili v poročilu, objavljenem oktobra 

2021.  

URB_ART zbirka zgodb je drugi korak našega projekta, ki zbrano znanje predstavlja vsem, 

ki jih zanimajo trenutno stanje in trendi na področju urbanega umetnostnega 

izobraževanja, socialnega vključevanja z umetnostjo ter izobraževalnih metod, ki jih 

navdihujejo transdisciplinarnost, metro- in večjezičnost.  

To je dvajset zgodb urbanih umetnikov in praktikov urbanega umetnostnega 

izobraževanja, ki delujejo po vsej Evropi, pripovedi o njihovih umetniških potovanjih, izzivih 

in uspehih pri izboljševanju življenja nizko kvalificiranih odraslih v marginaliziranih 

skupnostih s pomočjo umetnosti.  
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URB_ART zbirka zgodb: Kako smo jo izdelali? 

Ustvarili smo URB_ART zbirko zgodb, da bi približali koncept urbanega umetniškega 

izobraževanja kot orodja za socialno vključevanje in opolnomočenje nizko kvalificiranih 

odraslih v marginaliziranih skupnostih. Upamo, da bomo s predstavitvijo zgodb urbanih 

umetnikov in strokovnjakov za urbano umetnostno izobraževanje ozaveščali o socialni 

izključenosti, ki jo povzroča večjezičnost, ter o velikem potencialu večjezičnosti in 

umetnostne vzgoje za premagovanje številnih družbenih izzivov v urbanih območjih.  

Pri konceptu urbane umetnosti, ki ga razumemo kot vsako umetniško manifestacijo, 

razvito v javnem prostoru, ki od potencialnih sodelavcev ne zahteva umetniške 

profesionalnosti in je odprta za vse člane skupnosti, uporabljamo izraz urbano umetnostno 

izobraževanje kot metodo umetniškega izobraževanja, ki zajema tako ustvarjalni razvoj 

posameznikov kot tudi razumevanje regionalne in mednarodne umetnosti in kulture, ki 

poteka v velikih, gosto poseljenih mestnih območjih z raznolikim prebivalstvom. 

Vsak od petih partnerjev, ki so prispevali k temu zborniku, je leta 2021 začel s temeljno 

raziskavo. V Avstriji jo je izvedel EDUCULT – Denken und Handeln in Kultur und Bildung, na 

Portugalskem Proportional Message, v Veliki Britaniji FilmWorks Trust, v Sloveniji 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti in na Islandiji 

Reykjavík Ensemble.   

Mednarodna ekipa je kontaktirala več kot dvesto anketirancev in opravila več kot 

petindvajset obsežnih individualnih in skupinskih intervjujev. Na podlagi vseh zbranih 

informacij so partnerji izbrali in predstavili štiri zgodbe, značilne za njihov lokalni kontekst, 

ki lahko bralce navdihnejo in soočijo z realnostjo urbanega umetniškega izobraževanja. 

Vsak prispevek vključuje tudi opredelitev nacionalnega ozadja in priporočila za posamezno 

državo.  

Po zgodbah iz Avstrije, Velike Britanije, Islandije, Portugalske in Slovenije boste na koncu te 

publikacije našli tudi splošne ugotovitve in poglede na skupne vire pripovedovanja zgodb, 

dejavnike uspeha in priporočila za ukrepanje v zvezi z urbanim umetniškim 

izobraževanjem za nizkokvalificirane odrasle v marginaliziranih skupnostih. 

Ta zbornik namenjamo tako samostojnim kot v organizacijah zaposlenim izobraževalcem 

in izobraževalkam odraslih in skupnosti, socialnim delavcem in delavkam, strokovnjakom 

in strokovnjakinjam na področju umetnosti in kulture, ki s strastjo in razumevanjem segajo 

prek družbeno-kulturnih ovir do marginaliziranih: družbeno ranljivih posameznic in 

posameznikov, skupin in skupnosti, ki pogosto živijo na prikrajšanih območjih, socialno 

izoliranih ali tistih, ki so izključeni iz umetniške in kulturne ponudbe. 
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Avstrija: »Rock me, Amadeus!« 

Dunajsko klasično obdobje - njegovi predstavniki, kot je Mozart, ali impresivna cesarska 

arhitektura - je običajno prva stvar, ki pride na misel, ko razmišljamo o kulturnih dosežkih 

Avstrije. Vendar pa avstrijsko kulturno življenje sega onkraj tega. 

Več kot petina avstrijskega prebivalstva živi na Dunaju. Zaradi zgodovinskega poudarka na 

umetnosti in kulturi ima glavno mesto poseben pomen. Druga mesta, kot so Salzburg, Linz 

ali Innsbruck, ne zaostajajo. Poleg klasične glasbe, oper, gledališč in muzejev ima avstrijsko 

mestno življenje izjemno raznoliko ponudbo tako velikih kulturnih organizacij kot majhnih 

neodvisnih umetniških združenj ter širok izbor dejavnosti umetniškega izobraževanja za 

ljudi vseh starosti.  

Glavni dejavniki tveganja za marginalizacijo na področju umetnosti in kulture v Avstriji so 

slabo znanje jezikov, nizki dohodki in nizka stopnja izobrazbe. Presenetljivo je, da ne 

pomanjkanje priložnosti, temveč pomanjkanje vedenja o teh priložnostih zmanjšuje 

dostop do urbanega umetnostnega izobraževanja.  

Kadar ljudje ne govorijo prevladujočega jezika, postane pomanjkanje informacij skupaj z 

občutkom negotovosti in strahom pred obsojanjem velika ovira, ki jo je treba premagati. 

Žal večina malih umetniških organizacij nima dovolj finančnih sredstev in osebja, da bi 

svoje dogodke ponujala ali celo oglaševala v lokalnih jezikih ali da bi se približala skupinam, 

ki so iz drugih razlogov izključene.  

Umetnost lahko premaga komunikacijske ovire. Ples, glasba in slikarstvo so oblike 

izražanja, ki presegajo jezik. Ustvarjalni in umetniški izrazi, geste, mimika obraza in govorica 

telesa gradijo komunikacijske mostove. Zato je nizkopražna in v ciljno skupino usmerjena 

komunikacija ključni dejavnik pri krepitvi socialnega vključevanja s pomočjo urbanega 

umetnostnega izobraževanja. Prevajanje kulturnih vsebin z umetniško interpretacijo je 

tako lahko strateško pri izobraževanju in povezovanju različnih družbenih skupin.  

»Rock Me, Amadeus« je pesem avstrijskega glasbenika Falca, ki je ponudil umetniško 

reinterpretacijo svetovno znanega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. V Falcovi 

različici glasbeni genij iz 18. stoletja sledi punk sceni na Dunaju, je »virtuoz« in »rock idol«.  

Alternativna pripoved ustvarja povezavo med tradicionalno dediščino in sodobnim 

mestnim življenjskim slogom ter kaže, kako je mogoče kulturo interpretirati na različne 

načine. V nadaljevanju želimo predstaviti štiri uspešne zgodbe iz Avstrije o tem, kako sta 

lahko urbano umetnostno izobraževanje in transdisciplinarno umetniško povezovanje 

uspešna ob upoštevanju jezikovnih vidikov.   
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Plešete umetnost?  

Ste že kdaj obiskali galerijo ali muzej, da bi plesali? Verjetno ne. Prostori, kjer je 

predstavljena vizualna umetnost, so običajno tihi, mirni, skoraj negibni, kar nas vabi k 

zadržanosti in razmisleku. 

Obstaja pa tudi druga možnost. Povezovanje vizualne umetnosti in različnih oblik izražanja 

odpira nove svetove izkušenj. To je pristop, ki ga je izbral KOMM!- transkulturni kolektiv 

večjezičnih strokovnjakov s področja umetnosti in kulture ter jezikovnih pedagogov za 

nemščino kot drugi jezik s sedežem na Dunaju.  

Na delavnicah, kot je »Plešeš umetnost?«, komunikacija ne poteka le z besedami, temveč z 

»jezikom skozi umetnost«, kar zajema gibe, geste, oblačenje itd. Eksperimentiranje s 

plesom in jezikom kot odziv na dadaistično in nadrealistično umetnost ustvarja spontane, 

duhovite in asociativne gibe. 

Udeleženci se seznanijo z razstavljenimi deli, prejmejo uvod v vprašanja spola in skupaj 

A
V

ST
R

IJ
A

  



10 

 

razpravljajo o novih spoznanjih. Nato dela reinterpretirajo z lastnim formalnim jezikom, 

uporabo pantomime in gibi v ritmu metronoma. Več oblik komunikacije se zlije v celoto, ko 

se udeleženci delavnice učijo, izumljajo in uporabljajo različne oblike izražanja. Ustanovitelji 

KOMM! pravijo: 

»Umetnost je način razmišljanja o življenjskih izkušnjah. Te so lahko v 

številnih objektih in stvareh.« 

Ples povezuje ljudi ter odpravlja jezikovne in družbene ovire. Skupna interakcija na različnih 

ravneh in interpretacija razstavljenih umetniških del spodbujata in promovirata izmenjavo 

izkušenj.  

 

URB_ART je govoril z Ramono Rieder in Mareike Heitman, ustanoviteljema in 

umetniškima pedagogoma KOMM! (www.komm.wien), društva s sedežem na Dunaju, ki 

večinoma v muzejih izvaja delavnice za učence nemščine, pri čemer združuje jezikovno in 

umetnostno izobraževanje. Ponujajo tudi usposabljanje za učitelje in konceptualno delo, 

npr. za ustanove. 
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»Na koncu je vedno le glasba« 

 

Za Hannah, pripravnico za didžejko v klubu Firefly, je v življenju najpomembnejše, da uživa 

v življenju in počne tisto, kar jo osrečuje, to pa je ustvarjanje glasbe. 

»Zame je kot terapija: ko sem žalostna, me glasba osrečuje, prepevam, da 

žalost izginja. (...) Ko sem bila stara devet let, mi je umrla mama. Glasba mi je 

pomagala premagati žalost - še vedno mi pomaga!« 

Osebe s kognitivnimi in telesnimi motnjami se soočajo z veliko izključenostjo in predsodki 

ter so ena izmed najbolj marginaliziranih skupin v družbi. To velja tudi za glasbeno in 

ustvarjalno industrijo. Christoph Sackl in Sebastian Gruber sta se odločila ukrepati in leta 

2012 ustanovila klub Firefly.  

Neprofitno združenje usposablja osebe s kognitivnimi motnjami, da postanejo didžeji, nato 

pa deluje kot njihov posrednik pri rezervacijah. Njun cilj je odpraviti predsodke o 

invalidnosti v ustvarjalni industriji. S podpiranjem izmenjave med invalidi in neinvalidi želijo 

prispevati k bolj vključujočemu svetu.  

Pot kluba Firefly ni bila in ni vedno lahka. Glavni izziv je bilo iskanje finančnih sredstev za 

njihov projekt, ki je pogosto veljal za »lep, a ne nujen.« Tudi potencialne stranke imajo 

pogosto predsodke in se izogibajo rezervacijam DJ-jev invalidov ali pa jih najamejo le zaradi 

podobe in trženja. Kljub temu so didžeji kluba Firefly že igrali v večjih dunajskih klubih in na 

velikem avstrijskem glasbenem festivalu. Za Sebastiana, ki je tudi ustanovitelj društva, so 

bile to ene največjih izkušenj v njegovi karieri. 
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Med udeleženci je mogoče opaziti močno povečanje samozavesti, zlasti ko so na odru. Pri 

nekaterih je prisoten tudi družbeni vidik - več se družijo. Projekt ima velik učinek na 

občinstvo: padajo ovire, nastajajo novi stiki med invalidi in neinvalidi. Nekateri udeleženci 

razvijejo tudi trajno zanimanje za glasbo. V skupinah je čutiti tesno povezanost in močno 

zavedanje o (različnih) invalidnostih. Jezik sam po sebi ni pomemben - nekaj je tudi skoraj 

neverbalnih udeležencev, ki se sporazumevajo z gestami ali zvoki. Večjezičnost se kaže v 

drugih oblikah komunikacije. Na njihovih delavnicah in usposabljanjih ni pritiska na 

uspešnost, kot pravi Christoph:  

»Možne so različne težavnostne stopnje, vsak lahko gre tako daleč, kot 

zmore - na koncu je vedno le glasba.« 

 

URB_ART se je pogovarjal s Christophom Sacklom, soustanoviteljem in predsednikom 

Kluba Firefly (www.fireflyclub.at). Neprofitno združenje usposablja osebe s kognitivnimi 

motnjami za DJ-je in nato deluje kot njihov posrednik pri rezervacijah.   
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Oaza v mestu  

Javno mestno življenje je hitro in anonimno, ljudje se med seboj sprehajajo po ulicah in 

takoj izginejo za naslednjim vogalom ali v stavbo. V njih pogosto ni odprtega prostora, brez 

ovir za srečanja.  

Študentka arhitekture in vodja skupnosti Mais, ki se je iz Sirije preselila na Dunaj, meni, da 

so urbana in sosedska srečanja bistvena za socialno vključenost in trajnost. V okviru svojega 

dela pri Fremde werden Freunde (tj. »Neznanci postanejo prijatelji«) - pobudi za socialno 

vključevanje - je arhitekturno zasnovala parklet za transkulturno izmenjavo v dunajskem 

javnem prostoru.  

Skupaj s prostovoljci in partnerji javnega sodelovanja so zgradili oazo za nova srečanja z 

možnostmi sedenja in vrtnarjenja. Odprli so ga pod imenom Freunde Diwan zaradi knjižne 

police, na kateri so knjige v številnih dunajskih govorjenih jezikih, vključno z arabščino, 

angleščino in nemščino. Divan izvira iz arabskega jezika in opisuje kraj zbiranja, v tem 

kontekstu zbiranja prijateljev. 

Kulturni in izobraževalni značaj gradnje Diwana, ki ga je podpiralo in usposabljalo mizarsko 

podjetje, je bil v ospredju že od samega začetka. Mais je dejal: »Divan je bil zasnovan tako, 

da je bil vgrajen v prostor, ki je bil vgrajen v dvorano.« 

 “Seveda je lahko bolje, če ljudje že imajo ta znanja, vendar je po mojih 

izkušnjah lepše, če jih nimajo in pridejo samo zato, ker jih to zanima. Ker ne 

gre za gradnjo mojstrovine, ampak le za ustvarjanje prostora, kjer se ljudje 

srečujejo in ki jih združuje.”  
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Freunde Diwan je poletna lokacija za dogodke Fremde werden Freunde: kavarne s 

pripovedovanjem zgodb, učenje jezikov, branja, knjižni klub ali šahovski salon, pa tudi 

poskus, da bi mesto Dunaj postalo še bolj zeleno in privlačno. Poseben pomen imata 

večjezičnost in transkulturna izmenjava. To je prostor, kjer se razpravlja o idejah za 

državljansko udejstvovanje in se jih uresničuje ali pa le prostor, kjer se skupaj smejimo in 

sproščamo. 

 

URB_ART se je pogovarjal z Mais Msto, študentko arhitekture in vodjo skupnosti, ki dela v 

Fremde werden Freunde (www.fremdewerdenfreunde.at), pobudi za socialno 

vključevanje. Organizacija izvaja različne projekte, med drugim gradnjo parkleta, 

medkulturni univerzitetni mentorski program in drugo.  
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Samo džemanje 

Kako lahko v urbano umetnostno izobraževanje vključimo težko dosegljive skupine, kot so 

odvisniki od drog ali begunci? Medijski oblikovalec in umetnik Peter Hutter s svojim 

kolektivom Konverter ponuja delavnice mešanja zvoka na javnih površinah ali v odprtih 

prostorih za usposabljanje na področju umetniškega izobraževanja v Gradcu, da bi dosegel 

različne skupine.  

Ljudje, ki se borijo z odvisnostjo, se pogosto soočajo z občutkom nesmisla in praznine v 

življenju ter navajajo, da ne najdejo veselja pri početju stvari, ki so jih prej, ko so bili trezni, 

radi počeli. Peter meni, da je treba te dejavnosti preoblikovati in odpreti nova interesna 

področja.  

Na njegovi delavnici za sintetizator so se pojavili tako ljudje z odvisnostmi in univerzitetni 

študenti kot tudi glasbeniki, s katerimi so skupaj muzicirali. Tako so se združili ljudje iz 

družbenih skupin z zelo različnimi izobrazbenimi in socialnimi ozadji, z različnimi načini 

komunikacije in vedenja. 

V okviru druge dejavnosti Peter vozi otroški voziček, predelan v zvočno mešalno postajo na 

javna mesta in sodeluje z ljudmi iz različnih okolij in z različnimi jeziki, jih uči uporabljati 

instrument in z njimi muzicira. Pravi:  

 

 “Mešanje glasbe je zelo dobro delovalo kot neverbalni način komunikacije 

[...] Potem si delite čustva in skozi to komunikacijo takoj opazite, da se on 

odziva na moj zvočni signal - to vodi v komunikacijo in veselje ter določeno 

intimnost. In prvič se bodo naučili nekaj o sintezi zvoka [...], ne da bi se tega 

zares zavedali.”  
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Amida, mladeniča iz Afganistana, je pritegnila mobilna zvočna postaja. Čeprav nista imela 

skupnega verbalnega jezika, sta s Petrom kmalu začela skupaj ustvarjati lastno zvočno 

podobo in se odzivati na zvoke drug drugega.  

“Zdelo se mi je kot pogovor med dvema različnima načinoma življenja. 

Veliko smo se smejali in se počutili zelo povezane. Amida nisem nikoli več 

srečal, vendar sem imel občutek, da je ta situacija premostila oviro in 

pozitivno vplivala na osebo, ki je zelo izključena iz javnega življenja”. 

Odprt dostop in dostopnost elektronskih glasbil lahko posameznike iztrgata iz 

samoosamitve, porušita družbene ovire in sprožita družbene impulze, to pa se zgodi »le« 

tako, da se približamo drug drugemu in muziciramo oz. džemamo. 

  

 

URB_ART se je pogovarjal z umetnikom Petrom Hutterjem, ki skupaj s svojim kolektivom 

Konverter (www.konverter.cc) izvaja delavnice mešanja zvoka v različnih kontekstih, med 

drugim na odprtih prostorih, kot so parki, in z ljudmi, ki se borijo z odvisnostjo.  
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Avstrijske ugotovitve 

Štiri zgodbe iz projekta Urban Arts Education v Avstriji so nastale v različnih družbenih in 

kulturnih kontekstih, vendar pristopi umetnikov predstavljajo nekaj uspešnih strategij.  

Srečanje na ravni oči, spoštovanje, razumevanje, predvsem pa zavestno vključevanje in 

povezovanje različnih ciljnih skupin je še posebej pomemben dejavnik. To vodi k 

opolnomočenju, samoodločanju in samozavesti posameznika ali skupine, da lahko skupaj 

nekaj ustvarijo in so za to cenjeni. 

Druga strategija, ki je v teh zgodbah jasno razvidna, je neverbalna in večjezična 

komunikacija. Gre za zavesten poskus, da jezikovnih ovir ne sprejmemo kot ovire za 

družbeno izmenjavo, temveč da si postopoma prizadevamo za njihovo odpravo. 

Neverbalna komunikacija v kombinaciji z jezikovnim izobraževanjem se je izkazala za 

uspešen pristop.  

Ena od maksim inkluzivnega kulturnega dela je združevanje različnih skupin. Do določene 

mere jo je mogoče udejanjati z vključevanjem različnih skupin v javnosti, sosedskega dela 

in specifičnega usmerjanja. S tem se lahko zmanjšajo zadržki do diskriminiranih skupin in 

tako prepreči marginalizacija. 

Izkazalo se je tudi, da sta nizki prag in dostop do kulturnih projektov brez ovir ključnega 

pomena za sodelovanje številnih skupin. Če se dejavniki izključevanja, kot so vstopnine, 

enojezičnost ali občutek negotovosti in obsojanja, zmanjšajo ali celo odpravijo, se lahko 

ustvari odprto ozračje za gradnjo skupnosti.  

Vendar se številne avstrijske pobude in združenja, ki delujejo na področju urbanega 

umetnostnega izobraževanja, soočajo s finančnimi težavami. To je eden največjih izzivov. 

Mozart je bil punkovski in rockovski idol svojega časa, kljub impresivnemu prispevku k 

avstrijski in evropski kulturi pa je imel glasbeni genij ogromne dolgove do bank. Naj se sliši 

še tako kontroverzno, projekti urbanega umetniškega izobraževanja ne maksimizirajo 

dobička zaradi finančne blaginje, temveč zaradi naše družbene in kulturne blaginje, zato 

potrebujejo finančno podporo.   
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Velika Britanija: Ustvarjanje sprememb 

London je globalno, svetovljansko mesto z visoko stopnjo gospodarske uspešnosti. London 

je eno najdražjih mest na svetu, kjer je revščina večja kot v kateri koli drugi regiji ali državi v 

Združenem kraljestvu, saj se številni Londončani borijo za preživetje. London je tudi 

kulturno najbolj raznoliko območje v Združenem kraljestvu. V njem živi več kot 35 % vseh 

prebivalcev Združenega kraljestva, ki so se rodili v tujini - 3 milijone od 8 milijonov 

prebivalcev Londona, od tega večina iz Indije, Pakistana, Poljske in Romunije.  

Kljub stotinam londonskih muzejev in galerij, tisočim gledališkim in glasbenim 

predstavam, filmskim projekcijam, umetniškim in kulturnim razstavam ter festivalom 

vsako leto revščina in druge ovire pri vključevanju v kulturne dogodke, kot so jezikovne 

ovire ali občutek nepripadnosti kraju, zmanjšujejo število marginaliziranih skupnosti, ki se 

udeležujejo umetnosti in umetniške vzgoje.  

Poleg ponudbe umetnosti v šolah v Združenem kraljestvu je urbano umetnostno 

izobraževanje uveljavljena alternativna izobraževalna ponudba. Večino teh skupnostnih 

umetniških programov organizirajo lokalne dobrodelne organizacije, vodijo pa jih umetniki. 

Te dejavnosti se običajno financirajo iz dobrodelnih ali nevladnih virov, vlada Združenega 

kraljestva pa jih neposredno financira le malo. 

Kot dobrodelne organizacije imajo omejen vpliv in doseg, ki ga ovira pomanjkanje 

financiranja, zlasti tiste, ki delajo z najbolj marginaliziranimi skupnostmi, ki ne zmorejo 

finančnega prispevka. Zato so projekti običajno omejeni po obsegu in času. Zdi se, da le 

nekaj ponudnikov deluje v več mestih, ima nacionalni vpliv ali ponuja storitve zunaj svojega 

kraja. Poleg tega se z umetnostjo nesorazmerno redkeje ukvarjajo pripadniki temnopoltih, 

azijskih in manjšinskih etničnih skupnosti, kar je posledica napačnega prepričanja, da 

umetnost »ni zanje«. 

Kljub tem omejitvam so doseženi rezultati in spremembe vedenja impresivni. Moč 

umetnosti, da pritegne, posreduje dragocene spretnosti in poveča aspiracije, je dobro 

znana. Tisti, ki te programe izvajajo, jo vsakodnevno vidijo in o njej razpravljajo na lokalni in 

nacionalni ravni.  

Naslednje zgodbe o uspehu urbanega umetnostnega izobraževanja v Veliki Britaniji kažejo, 

kako se lahko umetnost spopade z izzivi in doseže vrsto rezultatov. Od spreminjanja 

pripovedi o marginalizirani skupnosti do zmanjševanja socialne izolacije, zagotavljanja 

novih znanj in spretnosti ter doseganja družbenih sprememb. 
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Spodbujanje družbenih sprememb 

»Referendum o brexitu je razkril globoke delitve v britanski družbi. Med 

njimi so bila na prvem mestu vprašanja migracij, zlasti beguncev. Zdi se, da 

je izid dal določenemu delu družbe dovoljenje za žaljenje in celo napade na 

begunske skupnosti.« 

Pan Intercultural Arts že vrsto let dela s skupinami mladih migrantov, beguncev in 

prosilcev za azil, ki so travmatizirani zaradi vojne, zlorab, mučenja in potovanj, ki so jih 

opravili, da bi jim pobegnili. Eden od simptomov posttravmatske stresne motnje (PTSM) je 

lahko zmanjšanje domišljije, saj se oseba poskuša spoprijeti z eksistencialnimi težavami, kar 

kasneje povzroči težave pri načrtovanju življenja, zaupanju ljudem ali izražanju želja za 

prihodnost. 
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 »Umetnost je odličen način za ponovno pridobivanje ustvarjalnosti z 

dramskimi igrami, vokalnimi improvizacijami, igranjem vlog in 

ustvarjanjem varnega prostora, v katerem lahko ljudje v skupini delijo, 

razvijajo in nadgrajujejo svoje zamisli.« 

Umetniški vodje programa Pan Intercultural prihajajo iz različnih okolij in so usposobljeni 

za glasbo, improvizacijo in fizično gledališče. Z veseljem delajo z več jeziki v skupini, s 

pomočjo demonstracij, igrivosti in spodbujanja, ne da bi jih pri tem obremenjevali tolmači:  

»Delamo samo v angleščini z veliko demonstracij, jasnimi in počasnimi 

navodili, pantomimo, gibanjem in kopiranjem. Dovoljeni so tudi drugi jeziki, 

če imamo prevajalce in če je to res potrebno, vendar se izogibamo 

oblikovanju podskupin, ki bi temeljile na jeziku. Vendar pa udeležence 

spodbujamo, da improvizirajo v svojem jeziku, pripovedujejo zgodbe, 

prinašajo pesmi v svojem jeziku, tako da lahko občutijo svobodo toka 

svojega jezika.« 

Pilotni projekt Gradimo mostove, ki ga je vodil Pan Intercultural, je potekal na londonskem 

kolidžu. Udeleženci so bili razdeljeni v dve skupini - migranti in posamezniki iz lokalnega 

območja. Delavnice so potekale ločeno, nato pa so se združili, da bi izmenjali ideje in 

razpravljali o "drugačnosti". Skupine so raziskovale, kaj sestavlja identiteto in kako se ljudje 

odzivajo na druge identitete. Obravnavale so sovražni in afirmativni govor ter kako je živeti 

v pluralistični družbi, kot je London.  

 

 

URB_ART se je pogovarjal z Johnom Martinom, umetniškim direktorjem in ustanovnim 

članom skupine Pan. Pan Intercultural Arts (www.pan-arts.net) izvaja projekte za begunce, 

mladoletne prosilce za azil brez spremstva, ženske, ki so preživele trgovino z ljudmi, in 

mlade, ki so na robu kriminala. 
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Spreminjanje pripovedi 

Ko je Lara Parmiani kot mlada igralka in gledališka ustvarjalka pred dvajsetimi leti prišla v 

Združeno kraljestvo iz Italije, je zaradi italijanskega naglasa težko dobila glavne vloge na 

odru, čeprav je tekoče govorila angleško. Čeprav je imel London svetoven kozmopolitski 

sloves, gledališče West End tega ni odražalo. Naglasov na odru ni bilo slišati, če pa že, je šlo 

za parodijo na tuje narodnosti ali za eno repliko v vlogi.   

Lara je bila uspešna v gledališču na obrobju, kjer je našla skupno točko z drugimi umetniki, 

ki niso Britanci, in ustanovila gledališče LegalAliens Theatre. Gre za skupino mednarodnih 

umetnikov iz Združenega kraljestva, ki uporablja gledališče kot sredstvo za razpravljanje o 

družbenih vprašanjih, politiki in izzivanje sprememb.  
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LegalAliens želi spremeniti zgodbo o migracijah in »begunski krizi«. V svojih odrskih igrah 

uporabljajo različne narodnosti, naglase in jezike, da bi občinstvu predstavili večjo 

raznolikost.  

LegalAliens je začel izvajati brezplačne gledališke tečaje, ki migrantom, beguncem in 

prosilcem za azil omogočajo učenje angleščine in igre ter spoznavanje drugih, ki imajo 

enako ozadje ali podobne izzive. Tečaji, ki so jih gostili v Tottenhamu - enem najbolj 

raznolikih, a tudi prikrajšanih območij v okrožju Haringey v severnem Londonu -, so bili 

odprti za vse, ne glede na njihovo raven znanja angleščine ali izkušnje. Te ure so bile varen 

prostor, kjer so se ljudje lahko srečevali, se učili in sklepali prijateljstva, hkrati pa bili 

ustvarjalni. 

 

»Številne skupnosti migrantov se držijo skupaj in se združujejo na določenem 

območju, kar pomeni, da so možnosti za vadenje angleščine dejansko omejene.« 

Preproste gledališke igre, pripovedovanje zgodb in improvizacija spodbujajo pogovor na 

zabaven način. Vokalne vaje (artikulacija, dihanje, izgovorjava) krepijo samozavest in so 

priljubljene pri ljudeh, ki so sramežljivi in jih je strah govoriti. Udeležence spodbujamo k 

izmišljanju zgodb, delu na pripovedovanju, prostem pisanju in ustvarjalnosti. Tradicionalne 

igralske tehnike (kot so Meisnerjeve »ponovitve« ali Lecoqova »stanja napetosti«) se 

poučujejo za razvijanje govornih spretnosti in samozavesti. Skupine uporabljajo odlomke iz 

sodobnih in klasičnih dramskih del, s katerimi vadijo branje, širijo besedišče in ustvarjajo 

like. 

 

URB_ART se je pogovarjal z Laro Parmiani, umetniško vodjo in ustanovno članico skupine 

LegalAliens (www.legalalienstheatre.com), ki jo vodijo ženske, mednarodne gledališke 

ustvarjalke, katerih dom je postala Velika Britanija. Sodelujejo z umetniki iz vseh okolij, ne 

glede na etnično pripadnost, jezik ali narodnost. Večina dela skupine LegalAliens je 

neposreden odziv na potrebo gledaliških ustvarjalcev migrantov, da se počutijo videne in 

zastopane, gledališče pa uporabljajo kot orodje za spodbujanje vključevanja . 
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Rešeni z glasbo 

V Londonu so nekatera najbolj prikrajšana območja v Združenem kraljestvu z gospodinjstvi 

z nizkimi dohodki in veliko revščino otrok, pri čemer ne smemo pozabiti na socialne težave, 

kot so kriminal ter zloraba drog in alkohola. Fundacijo Young Urban Arts Foundation 

(YUAF) je ustanovila Kerry O'Brien, ki jo je iz težavne mladosti rešila povezanost z glasbo in 

ustvarjalno umetnostjo, zlasti z junglom in drum'n'bassom.  

 »Glasba mi je v času odraščanja rešila življenje. Če ne bi postala MC ali 

umetnica, kdo ve, če bi bila danes še živa.«  

Kerry je po uspehu kot »Lady MC« želela povrniti svojemu lokalnemu okolju, zato je 

ustanovila organizacijo YUAF, da bi z glasbo vzbudila ambicije in pomagala drugim, da se 

rešijo socialne stiske. Od ustanovitve leta 2009 je fundacija sodelovala z več kot 20.000 

mladimi. 

Eden od ključnih projektov pomoči je medijski avtobus YUAF. Avtobus, opremljen s 

snemalnim studiem v zadnjem delu, vozi v londonska stanovanjska naselja ter je 

neposredno dostopen mladim in marginaliziranim skupnostim, ki so sicer težko dosegljive; 

deluje na mestnih območjih, kjer je stopnja prikrajšanosti visoka in kjer mladi nimajo 

dostopa do storitev. 

 

Osebje in mladinski moderatorji YUAF imajo podobno ozadje kot njihovi upravičenci. Prek 
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produkcije glasbe, pisanja pozitivnih besedil, govorjene poezije, snemanja vokalov in petja 

pomagajo mladim pri raziskovanju njihovih želja, odpravljanju družbenih ovir in razvijanju 

ustvarjalnih spretnosti  

  

»V naših programih ne skrbimo le za varnost mladih med zabavo, temveč 

ustvarjamo tudi varen prostor, v katerem se lahko naučijo novih spretnosti 

ter predelajo svoje občutke in čustva.« 

Na podlagi povratnih informacij mladih in zaradi gibanja Black Lives Matter je YUAF 

sooblikoval delavnice o zgodovini temnopoltih, ki bodo potekale skupaj s produkcijo glasbe 

in pisanjem besedil. To je izhod za mlade, da v varnem in podpornem prostoru izrazijo svoja 

čustva in doživeto izkušnjo rasizma ter tako izboljšajo duševno počutje in orodja za 

odpornost. Udeleženka programa YUAF je povedala: 

»Zaradi kreativnosti, ki se pretaka skozi srečanje, se počutim 

opolnomočeno.« 

 . 

URB_ART se je pogovarjal z Jessico Ortiz, vodjo partnerstev in zbiranja sredstev pri YUAF 

(www.yuaf.org). Poslanstvo fundacije Young Urban Art Foundation je opolnomočiti 

življenja mladih s krepitvijo dobrega počutja in ustvarjanjem priložnosti s pomočjo 

ustvarjalnosti in kulture ter zagotoviti, da so mladi videni, slišani in pohvaljeni.  
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Spregovorimo o duševnem zdravju 

 

»Na ljudi s težavami v duševnem zdravju pogosto gledamo kot na skupek 

simptomov. Med zdravniki in bolniki ni veliko človeške povezave, ljudje pa 

so stigmatizirani tudi v svojih skupnostih,« pravi Sandra Griffiths, ustanoviteljica 

Red Earth Collective. 

Red Earth Collective z umetnostjo spodbuja dialog o duševnem zdravju med 

marginaliziranimi in rasnimi skupnostmi v Birminghamu. V sodelovanju s številnimi 

partnerji, strokovnjaki in umetniki pripravlja dogodke in delavnice, na katerih z gledališčem, 

glasbo, filmom in razpravami ozavešča, spodkopava stereotipe ter podpira boljše duševno 

zdravje in dobro počutje. Skupaj so ustvarili platformo za spopadanje z diskriminacijo na 

področju duševnega zdravja v marginaliziranih skupnostih, opolnomočenje ljudi pri 

prepoznavanju znakov slabega duševnega zdravja in razpravljanju o lastnem počutju. 

Na festivalu Bedlam Arts and Mental Health Festival, ki je leta 2021 potekal v Birminghamu, 

je Red Earth Collective izvedel osemtedenski program, v okviru katerega je šest odraslih 

temnopoltih oseb z življenjsko izkušnjo slabega duševnega zdravja in različnimi ravnmi 

izkušenj s pisanjem in nastopanjem pod mentorstvom ustvarilo nove govorjene predstave, 
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v katerih so svoje izkušnje delili s festivalskim občinstvom. 

»Raziskujemo stigmo, s katero se soočajo posamezniki iz marginaliziranih 

skupnosti, ko poskušajo spregovoriti o svojih čustvih; dajemo 'glas' in oder 

tistim s šibkejšim duševnim zdravjem, da bi razbili napačna prepričanja in 

predsodke ter spodbudili iskrene razprave o duševnem zdravju.« 

Red Earth Collective je uprizoril tudi novo igro »Rose Ward«, ki govori o dramatikovi lastni 

izkušnji v psihiatrični oskrbi in jo je režiral Cory Campbell, kreativni direktor gledališča The 

Belgrade Theatre v Coventryju, podprla pa sta jo gledališči REP in MAC v Birminghamu, ki 

sta zagotovili brezplačen prostor za vaje in predstave. Poleg dveh javnih predstav v mestu 

je ekipa pripravila tudi predstavo za uporabnike, skrbnike in osebje v centru Tamarind, 

polzaprtem centru za duševno zdravje. 

 

URB_ART se je pogovarjal z Nickom Schlittnerjem, direktorjem razvoja. The Red Earth 

Collective (www.redearthcollective.org.uk) je črnska organizacija s sedežem v 

Birminghamu, ki se z umetnostjo bori proti stigmi in diskriminaciji na področju 

duševnega zdravja v rasnih in marginaliziranih skupnostih. 
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Britanske ugotovitve 

V Veliki Britaniji je na področju urbanega umetniškega izobraževanja veliko uspešnih 

zgodb, ki dokazujejo njegovo sposobnost vključevanja marginaliziranih skupnosti ter 

njegovo vrednost za posameznika in širšo skupnost; vendar pomanjkanje nacionalnega 

ponudnika ali nacionalnega predstavništva urbanih umetnosti v Veliki Britaniji povzroča 

naslednje težave: 

dostava je omejena na lokalno območje. Večina dobrodelnih organizacij deluje samostojno, 

običajno na ravni mesta. Shema financiranja po posameznih projektih omejuje njihovo 

zmožnost rasti, zmanjšuje njihovo finančno vzdržnost in njihov učinek. Najboljše prakse se 

ne izmenjujejo ali podvajajo - brez krovnega organa ali predstavništva ni spodbude za 

izmenjavo najboljših praks po vsej Veliki Britaniji, urbane umetnosti pa nimajo jasnega 

»glasu« v vladnih ali umetniških krogih. 

Urbane umetnosti se ne jemlje resno - raziskave kulturne vrednosti so se pogosto 

osredotočale na javno financirane dejavnosti v formalnih okoljih in glavnih oblikah 

umetnosti - zato so razpoložljiva sredstva omejena. Umetniške organizacije so odvisne od 

več različnih dobrodelnih virov, kar omejuje njihovo zmožnost rasti in ohranjanja 

strokovnega znanja, saj je financiranje običajno manjše od potrebnega in/ali kratkoročno ali 

projektno usmerjeno. 

Menimo, da bi naslednje rešitve bolje podprle urbano umetnostno izobraževanje v 

Združenem kraljestvu: 

Ustanovitev predstavniškega organa za urbano umetnostno izobraževanje na nacionalni 

ravni bi pripomogla k večji ozaveščenosti po vsej državi, omogočila izmenjavo najboljših 

praks in informacij ter zagotovila »glas« številnim urbanim umetnostnim pedagogom. 

Organizacije, ki jih vodijo temnopolti in azijski predstavniki, so bistvenega pomena za 

zagotavljanje vključevanja etničnih manjšin v umetnostno izobraževanje. Nacionalna ekipa 

bi si prizadevala za širitev rešitev urbanega umetnostnega izobraževanja v vseh mestih 

Združenega kraljestva, da bi zmanjšala socialne probleme.   

Boljše financiranje dolgoročnih projektov - zagotavljanje varnosti ponudnikom, da bodo 

lahko izvedli dolgoročne širitve in udeležencem omogočili, da bodo še naprej imeli koristi in 

napredovali dolgoročno in bolj poglobljeno. 

Primanjkuje umetniških organizacij, ki bi jih vodili raznoliki posamezniki in posameznice. 

Etnično raznoliki ljudje so namreč v umetnosti slabo zastopani. Z usmerjenim 

financiranjem bi lahko stanje izboljšali ter spodbudili večjo raznolikost in razmah 

organizacij, ki bi jih vodile posameznice in posamezniki z izkušnjo marginalizacije.  
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Islandija: Na obrobju 

Islandija, majhna in osamljena država na stičišču dveh celinskih plošč, je znana po vulkanski 

dejavnosti in mogočnih geoloških pojavih, ki jih krasijo neverjetne naravne pokrajine. 

»Dežela ognja in ledu« si je priznanje za svetovno kulturno dediščino prislužila z bogato 

literarno tradicijo, ki izhaja iz islandske srednjeveške poezije, vikinških zgodb ter mešanice 

zgodovinskih in mitoloških spisov, sag. 

Islandska sodobna umetniška scena je skoncentrirana v največjem urbanem območju, 

glavnem mestu Reykjavíku, kjer živi več kot 60 % celotnega prebivalstva. Regija ponuja 

številne kulturne pobude, predstave, galerije, koncerte in umetniške razstave, vendar so 

projekti in dogodki visoke umetniške vrednosti razširjeni tudi po vsej državi. Znani festivali, 

umetniške rezidence in ateljeji uspešno delujejo v majhnih mestih, vaseh in pogosto 

odročnih krajih. Na Islandiji, državi z le približno 370.000 prebivalci, se kulturne pobude 

zlahka promovirajo in so jasno opazne. Umetnostno izobraževanje na Islandiji je na visoki 

mednarodni ravni, podpirajo pa ga lokalne in nacionalne oblasti.  

Vendar je kriza ob pandemiji Covid-19 islandski kulturni sektor prizadela bolj negativno kot 

druge panoge. Ti časi omejene kulturne dejavnosti in prisilne socialne izolacije umetnikom 

in umetniškim pedagogom niso le preprečili opravljanja njihovega dela, temveč so v veliki 

meri povečali tudi tveganje za družbeno marginalizacijo. Kriza je izpostavila izzive 

zagotavljanja enakega dostopa do umetniške vzgoje in kulturnih dejavnosti za vse člane 

naše družbe.  

Med glavnimi razlogi za družbeno marginalizacijo na Islandiji so slabo znanje jezikov, nizki 

dohodki, socialna izobrazba, rasna in etnična pripadnost, invalidnost, starost in podeželsko 

poreklo. Dostop do umetnostnega izobraževanja med odraslimi pa najbolj ovirajo 

pomanjkanje znanja o možnostih izobraževanja, jezikovni izzivi, finančne ovire in kulturne 

razlike.  

V zadnjih dveh desetletjih je število priseljencev skokovito naraslo in je leta 2021 preseglo 15 

% islandskega prebivalstva. To je zahtevalo spremembe glede socialnega vključevanja in 

zagotavljanja enakega dostopa do informacij, izobraževanja, socialne podpore ter kulture in 

umetnosti. Islandske nacionalne in regionalne oblasti, ki jim sledijo šole, organizacije in 

ustvarjalna podjetja, oblikujejo politike in programe, ki sprejemajo novo večkulturno in 

večjezično realnost. Vendar pa kulturna marginalizacija na Islandiji zadeva tudi druge 

vidike družbenega življenja, kot so starost, premoženje in invalidnost. 

Strokovnjake in praktike s področja umetnostne vzgoje na Islandiji smo povprašali o 

njihovih izkušnjah pri delu z marginaliziranimi odraslimi in njihovem pogledu na položaj 

urbanega umetnostnega izobraževanja. 
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Prišleki  

Trenutno je vsak šesti prebivalec Islandije migrant, ki se je rodil in odraščal v tuji kulturi in 

jeziku. Novinec, ki pride v izolirano in majhno državo na samem robu Arktike, lahko 

potrebuje nekaj let, da se prilagodi novim razmeram, in še več časa, da se nauči lokalnega 

jezika. Znanje islandskega jezika, ki je temeljni element nacionalne identitete Islandcev, 

pogosto velja za ključ do islandske družbe. Ko se človek ukvarja z ustvarjanjem novega 

življenja od začetka, se preživlja s fizično zahtevnim in ne vedno dobro plačanim delom, se 

tečaji umetnosti lahko zdijo luksuz. 

»Priseljenci so marginalizirani in ranljivi zaradi svojega socialnega in 

ekonomskega položaja. Nimajo časa, da bi raziskovali kar koli drugega, 

razen tega, da zelo trdo delajo, da bi ohranili osnovni življenjski slog. Zaradi 

tega so zapostavljeni pri vsem drugem,« pravi Michelle Bird, vizualna umetnica in 

učiteljica umetnosti.  

Michelle je trdno prepričana, da je priseljence veliko težje nagovoriti z umetniško ponudbo. 

Zato Michelle v svojem umetniškem studiu v Borgarfjörðurju, majhnem mestu severno od 

Reykjavíka, organizira raziskovalne slikarske delavnice za umetnike, odrasle in otroke vseh 

okolij in jezikov. Michelle govori angleško, nizozemsko, islandsko, nemško in italijansko ter 

ima mednarodne izkušnje na področju izobraževanja. To ji pomaga, da se takoj poveže z 
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manjšinskimi skupinami in v tujini rojenimi posamezniki v svoji skupnosti.  

V svoji pedagoški praksi se Michelle osredotoča na vzbujanje čutov ter ustvarjanje igrivega 

in lahkotnega vzdušja. Ena od vaj, ki jih je Michelle vključila v svoje delavnice, je slikanje na 

slepo z zvokom in gibanjem. »Ustvarite prostor, taktilno in senzorično okolje, ki 

ljudem omogoča, da se na zelo globok način povežejo s svojim umetniškim 

jazom. Okolje je vse. Ne želim jih naučiti umetniške metode, temveč 

metode povezovanja. Kateri pogoji so najboljši za umetnost?« 

Michelle meni, da bi bila največja podpora za urbano umetnostno izobraževanje na njenem 

območju skupnostni center, javni prostor, kjer bi umetniki lahko dosegli večje in bolj 

raznolike skupine. »Vsakdo se ne počuti prijetno, če obišče zasebno rezidenco. 

Uveljavljen skupnostni center, kjer bi se lahko vsi zbrali, prinesli svoje 

spretnosti in talente ter skupaj ustvarjali, bi spremenil način, kako bi lahko 

nadaljevali.« 

 

URB_ART se je pogovarjal z Michelle Bird (www.michellebird.com), eklektično umetnico in 

spodbujevalko osvobajajočih umetniških izkušenj. Že desetletja po vsem svetu vodi 

ustvarjalne delavnice za oblikovanje ekipe v podjetjih, srednjih, višjih in visokih šolah, 

društvih, klubih in na jogijskih odihih. V svojem umetniškem studiu vodi raziskovalne 

slikarske delavnice za umetnike, odrasle in otroke.    
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Neodvisni pedagogi 

Socialna marginalizacija škodljivo vpliva na duševno zdravje in povzroča občutke tesnobe, 

žalosti, razočaranja, osamljenosti in jeze. Delo proti njej je lahko eno najbolj zadovoljujočih, 

vendar učitelji in inštruktorji, ki sodelujejo z manjšinami in socialno ranljivimi skupinami, so 

priča njihovim travmam in se z njimi osebno ukvarjajo, pogosto ostanejo sami.  

»Najbolj marginalizirana skupina na področju umetnosti so zaporniki in 

nekdanji zaporniki, ki sploh nimajo dostopa do umetniškega izobraževanja. 

V islandskem sistemu zaporov ni kulturne ponudbe,« pravi Hrefna Lind 

Lárusdóttir, umetnica performansa in umetniška pedagoginja iz Reykjavíka, ki skupaj s 

sodelavko Herro Fjord izvaja umetniške prakse v zaporih. 

Leta 2020 sta Hrefna in Herra Fjord začeli tedensko srečevati skupino moških zapornikov v 

zaporu Litla-Hraun v Eyrarbakkiju, s katerimi sta raziskovali različne umetniške prakse: 

nastopanje, pisanje, delo z glasom. Múrar Brotnir (tj. Prelomljene ovire) je prvi projekt tega 

profila na Islandiji, ki uvaja različne umetniške prakse v zaporih. Hrefna in Hera delujeta 

samostojno. Ne le da sta sprožili sodelovanje s centrom za pridržanje in začrtali načela 

izobraževalnega programa za zapornike, temveč sta tudi organizirali zbiranje sredstev za 

izvedbo projekta.  

Neodvisni umetniki, aktivisti in navdušenci so včasih prvi, ki prepoznajo družbeno vprašanje 

in ukrepajo, veliko prej, preden se s problemom ukvarja institucija. To so pionirji, ki 

nagovarjajo marginalizirane in igrajo vlogo katalizatorja pri izboljšanju družbe. Treba jih je 
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podpirati. Ko na primer učitelj vstopi v zapor, v izolirani svet zapornikov, kjer se stres zaradi 

zaporne kazni še poveča, se število izzivov za inštruktorja razširi na več kot le umetnostno 

izobraževanje.  

Pomagate lahko na več načinov. Celovit sistem podpore za samostojne učitelje umetnosti 

bi lahko imel obliko mreže ali sindikata, ki bi ponujal psihološko pomoč, mentorstvo ter 

možnosti za poklicno pot in financiranje. Lokalne skupnosti, javna uprava in vlada bi morali 

prepoznati in priznati te nosilce sprememb: neodvisne učitelje in inštruktorje, ki s pomočjo 

umetnosti podpirajo najbolj ranljive in zatirane člane naše družbe.    

 

URB_ART se je pogovarjal s Hrefno Lind Lárusdóttir, performerko in ustvarjalko, režiserko 

in učiteljico, ki raziskuje meje umetniških oblik. V sodelovanju z umetnico Hero Fjord v 

zaporu Litla Hraun in Umetnostnem muzeju Árnes je v okviru projekta Murar Brotnir - 

Breaking barriers leta 2020 ustvarila umetniški studio, v katerem so zaporniki lahko 

raziskovali različne načine umetniškega izražanja .    
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Nuditi prostor 

»Pri delu z marginaliziranimi ni prostora za tradicionalno razmerje moči 

med učiteljem in učenci,« pravi Ewa Marcinek, učiteljica kreativnega pisanja v 

skupnostnih projektih na Islandiji. Med vodenjem delavnice za priseljenke, ki so doživele 

nasilje v družini, je Ewa spoznala, kako pomembno je nežno in spodbudno vzdušje 

demokratičnega okolja:  

»Udeleženci se pogumno soočijo s svojimi čustvi s pisanjem in svoja 

besedila delijo s preostalimi člani skupine. Kot inštruktor bi moral enako 

tvegati in biti ranljiv.« 

Številni umetniki poudarjajo, da pri poučevanju urbane umetnosti ne gre toliko za 

zavzemanje prostora, temveč za ohranjanje prostora za druge in raziskovanje, kako se 

skupina vodi sama.  
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»Varen prostor« se nanaša na prostore, ki so namenjeni marginaliziranim posameznikom, 

da se zberejo in delijo svoje izkušnje, na srečanjih, kjer se ljudje lahko počutijo udobno in so 

sprejeti takšni, kakršni so. Vendar se je treba zavedati, da po besedah Juana Camila 

Romana Estrade, performativnega umetnika in pedagoga iz Reykjavíka: »Varen prostor 

ni namenjen zaščiti, temveč povezovanju. Kako ustvarite povezavo, je po 

mojem mnenju pomembnejše od izobrazbe, saj moramo začeti s tem, kar 

nam manjka. Manjka nam prave povezanosti z ljudmi.« 

Juan priporoča hvaležnost, žalovanje, molk, pozornost, aktivno poslušanje, dobro 

spraševanje in pripovedovanje zgodb. Temelj urbanega umetniškega izobraževanja in dela 

z marginaliziranimi je, da ne predvidevamo potreb ali pričakovanj udeležencev:  

»Zgodbe si moramo pripovedovati, da bi lahko povezali svoje razumevanje 

sebe, vendar zgodbe ne morete pripovedovati, če ni nikogar, ki bi vašo 

zgodbo ujel. Moja vloga pedagoškega terapevta je, da ustvarim prostor, v 

katerem se lahko zgodi učna izkušnja, in moram biti dovolj pripravljen, kajti 

če se zgodi, jo moram ujeti v zrak in iz nje nekaj narediti. To je umetnost. To 

je izziv. Ker sicer stvari samo predpostavljamo.« 

 

URB_ART se je pogovarjal z reykjaviškima umetnikoma in pedagogoma Evo Marcinek in 

Juanom Camilom Romanom Estrado. Ewa (www.ewamarcinek.com) je pisateljica in 

vodja projektov na področju raznolikosti. Poučuje kreativno pisanje v programih, 

usmerjenih v skupnost. Juan je medkulturni performer, ki deluje v različnih oblikah 

gledališča, poezije in filma. Juan je tudi mednarodni trener programa Erasmus+, ki dela 

za Rannís - Islandski raziskovalni center, in pedagoški terapevt za mesto Reykjavík. 
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Dostopnost 

Margrét M. Norðdahl je vedno vedela, da želi postati umetnica. Odraščanje v Reykjaviku, 

živahnem kulturnem središču s številnimi galerijami, je njeno zanimanje le še utrdilo. 

Margrét je študirala likovno umetnost in umetnostno vzgojo na Islandski univerzi za 

umetnost in na začetku svoje kariere opazila, kako homogena je umetniška scena v državi:  

»Imam glas, obvladam jezik, imam svojo mrežo. Sem tako privilegirana. 

Veliko ljudi teh priložnosti nima. Vendar je celoten sistem zgrajen okoli ljudi, 

kot sem jaz.« 

Med delom v Fjölmenntu, centru za izobraževanje invalidnih odraslih , je Margrét spoznala, 

da je lahko tudi okolje, ki ga dojemamo kot tipično okolje v razredu, polno izzivov:  

»Nekateri ljudje zaradi slabe osvetlitve ne slišijo, kaj govorite, saj se ne 

morejo osredotočiti.”« 

Za vsakega učitelja je zelo pomembna dostopnost. Ko se eden od Margrethinih učencev, 

odrasla oseba z visoko senzorično občutljivostjo, ni mogel pridružiti njenim uram, je 

ugotovila, kako zahtevna je zanj prostorska organizacija njenega likovnega studia. 

 

 »Umetniki delamo predvsem s čutili, vendar pri poučevanju včasih 

pozabimo, kako občutljiva so lahko čutila naših učencev.« 
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Margrét je k učencu pristopila na individualni ravni. Ko je spoznala njegove potrebe in 

sposobnosti, je zaprosila terapevtskega strokovnjaka za posvet. Samo za tega učenca sta 

oblikovala sistem prostorske orientacije, edinstven zemljevid, ki ga je korak za korakom 

seznanjal s topografijo umetniškega studia.  

Da bi bili vključujoči, se lahko po pomoč obrnemo na najrazličnejše strokovnjake, saj 

moramo morda s spremembo malenkosti omogočimo dostop do celotnega tečaja. 

Dostopnost je treba podpreti s sredstvi, svetovanjem strokovnjakov in programi 

usposabljanja: 

»Napredek na področju izobraževanja zaznamuje vključevanje različnih 

marginaliziranih skupin: žensk, pripadnikov različnih narodnosti in invalidov. 

Včasih se nam zdi, da ima učenec težavo, vendar je težava v tem, kako so 

zasnovani izobraževalni sistem, šolske ustanove in tečaji. Vključujoč svet 

umetnosti je odločitev, ki jo moramo sprejeti.« 

 

URB_ART se je pogovarjal z Margrét M. Norðdahl, islandsko umetnico in likovno 

pedagoginjo, ki poučuje v Fjölmennt (www.fjolmennt.is) - centru za izobraževanje odraslih 

invalidov, na Islandski univerzi za umetnost in Šoli za vizualne umetnosti v Reykjaviku. Je 

članica upravnega odbora Festivala umetnosti v Reykjaviku, Umetnosti brez meja 

(www.listin.is) in Muzeja islandske ljudske in tuje umetnosti (www.safnasafnid.is), ki 

predstavlja dela vseh vrst umetnikov, ne glede na njihovo izobrazbo ali poreklo - 

enakovredna platforma v okviru likovne umetnosti.  
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Islandske ugotovitve  

Na Islandiji je umetnost vključena v šolske programe, vendar le tisti, ki imajo čas, finančna 

sredstva in predhodne socialne izkušnje, nadaljujejo z umetniškim izobraževanjem v 

odrasli dobi. Na podlagi naše raziskave smo pripravili seznam priporočil mestnih 

umetniških pedagogov na Islandiji: 

Vzpostavljanje trdnih odnosov z oblikovalci kulturne politike in administracijo je ključnega 

pomena za njihovo obveščanje o najnovejših trendih socialnega vključevanja z 

umetnostnim izobraževanjem ter soočanje s potrebami in izzivi učencev in učiteljev.  

Družbene kampanje, politično lobiranje in kolektivno delovanje proti togosti in 

izključenosti izobraževalnega sistema bi morali vključevati uvedbo predmeta o dostopnosti 

in preprečevanju socialne marginalizacije v obvezni program izobraževanja učiteljev. 

Več sredstev pomeni ustvarjanje boljših možnosti za marginalizirane. Podpora mora biti 

neposredno usmerjena v kritje stroškov razvoja koncepta, zaposlovanja prevajalcev, varstva 

otrok, dostopnost strokovnjakov in svetovalcev ter za nadaljevanje projektov v okviru 

dolgoročne sheme. V nekaterih primerih je mogoče razmisliti o finančni stimulaciji za 

najranljivejše udeležence. Promocija ponudbe umetniškega izobraževanja bi morala 

vključevati informacije v drugih jezikih. Prednostno je treba zaposliti prevajalce in 

večjezične pedagoge ter spodbujati jezike, ki se uporabljajo v lokalni skupnosti. 

Promocija ponudbe umetniškega izobraževanja bi morala vključevati informacije v drugih 

jezikih. Prednostno je treba zaposliti prevajalce in večjezične pedagoge ter spodbujati 

jezike, ki se uporabljajo v lokalni skupnosti. 

Pri organizaciji dogodkov Urban Arts Education predlaga uporabo alternativnih metod 

komunikacije, kot so gibanje, drama, likovna umetnost, glasba, pa tudi spodbujanje 

sodelovanja v tišini. Prvi korak mora biti prepoznavanje potreb in izzivov udeležencev, 

upoštevanje različnih ravni sposobnosti, dojemanja in izkušenj, individualni učni dogovori 

ter oblikovanje skupnostnih umetniških projektov, ki niso »za«, temveč »s« skupnostmi. 

Ključnega pomena je tudi osredotočenost na proces in modeliranje človeške povezanosti z 

vadbo hvaležnosti, žalovanja, tišine, pozornosti, aktivnega poslušanja, dobrega spraševanja 

in pripovedovanja zgodb. Z ustvarjanjem varnega prostora, v katerem se učenci lahko 

počutijo udobno, varno in povezano ter so pripravljeni na umetniško izražanje. Ustvarjanje 

medgeneracijskih umetniških in družinskih izobraževalnih dogodkov pomaga raziskati 

lastnosti, ki izhajajo iz medgeneracijske izmenjave.  

Priporočila vključujejo tudi podporne strukture za samostojne likovne pedagoge v obliki 

mreže ali sindikata, kjer bi učitelji lahko dobili psihološko pomoč, mentorstvo, pravno in 

finančno svetovanje, iskali možnosti financiranja in poklicnega razvoja. 
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Portugalska: premostitev realnosti 

Portugalska je majhna država na skrajnem zahodu Evrope - na zahodni obali Iberskega 

polotoka. Portugalska meji le na Španijo in se od severa do juga dotika Atlantika. Ta 

»dežela, posajena z morjem« je z oceanom močno povezana, kar se odraža v portugalski 

zgodovini in kulturi. Portugalska, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prešla iz 

diktature v demokracijo, je zelo ponosna na zagotavljanje svobode izražanja in svobode za 

ljudi, tako v družbenopolitičnem kontekstu kot v umetnosti in kulturi, saj je premagala 

preteklost zaprtosti in predsodkov.  

Portugalščina je šesti najpogosteje govorjeni jezik na svetu, Portugalska pa ima dolgoletno 

zavezništvo s portugalsko govorečimi državami PALOP v Afriki. Priseljenci predvsem iz 

Brazilije, Angole, Mozambika in Zelenortskih otokov se zaradi odsotnosti jezikovnih ovir 

zlahka naselijo na Portugalskem. V času, ko se migracijski tokovi aktivno povečujejo, je 

Portugalska ena redkih držav v EU, ki sprejema migrante in jih spodbuja, da ostanejo.  

Vendar se zaradi neuspešnega vključevanja migrantov v portugalsko družbo pogosto 

pojavljajo vprašanja marginalizacije. To je spodbudilo vse večje število organizacij in 

institucij, ki z umetniško-izobraževalnimi programi spodbujajo družbeno udejstvovanje, 

izobraževanje, vključevanje in duševno zdravje migrantov. 

V Lizboni, portugalski prestolnici in najbolj multikulturnem mestu, kjer ima umetnost 

pomemben izraz v mestnem prostoru, se je povečala občutljivost za dobro počutje in 

vključevanje marginaliziranih skupin. To je razmeroma nov pojav. Pred prehodom v 

demokracijo so bile umetniško izobraževanje in prakse zelo zanemarjene in nadzorovane, 

urbane umetnosti pa so predstavljale duh upora in transgresije. 

Zaradi pomanjkanja močnih razprav in oblikovanih učnih načrtov ter zelo majhnega 

priznavanja urbanih umetnikov in pedagogov, ki revolucionarno spreminjajo svet 

umetnosti, pa je nastala dvojna realnost, ki po eni strani hvali izvajalce urbanih umetnosti, 

po drugi pa se še vedno trudi vključiti njihovo delo v širši kulturni kontekst.   

Na Portugalskem je še danes očitno pomanjkanje demokratizacije pri dostopu do 

izobraževanja o urbanih umetnostih, predvsem zaradi pomanjkanja informacij, finančne 

stiske, segregacije, kulturnih razlik, nezanimivih ponudb, izobraževalnih razlik, jezikovnih 

izzivov in prostorskih ovir.  

Upamo, da bodo zgodbe portugalskih izobraževalcev in izvajalcev urbane umetnosti 

prispevale k pozitivnim spremembam.  
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Opolnomočenje z gledališčem 

 Camilo Silva je direktor in ustanovitelj neprofitnega občinskega gledališča PIF'H 

(Produções Ilimitadas Fora d'Horas) iz Brage na severu Portugalske. Camilo je s svojim 

delom razvil številne izobraževalne skupnostne projekte po vsem mestu. Neformalne 

umetniške prakse PIF'H vključujejo gledališke procese, ki potekajo v različnih oblikah: od 

predstav, šovov in dogodkov do predstavitev metodologije posredovanja in 

družbenoizobraževalnega pristopa k gledališču. 

Gledališče PIF'H opolnomoča skupnosti, ki jim grozi socialna izključenost, brani njihove 

pravice in spodbuja državljansko udeležbo. Predvsem si prizadeva ustvariti družbeno 

zavest in prikrajšanim skupnostim ponuditi orodja za preoblikovanje njihove resničnosti, in 

sicer pomaga migrantom pri spoznavanju družbeno-kulturne komunikacije. 

Camilo čuti strast do dela, ki ga vsak dan razvija, in vloge, ki si jo je PIF'H prislužil v njegovi 

skupnosti. Projekti, kot sta »Ó balha-me Deus!« in NATAL PIF'H - FestivArte D' Alegria, 

razveseljujejo rejniške otroke in najstnike, invalide ter nudijo delavnice za učenje veščin s 
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pomočjo drame. Starost ni problem in Camilo še vedno aktivno sodeluje v teh projektih kot 

igralec in gledališki režiser. 

»Ko govorimo o ozemlju in kulturi, implicitno govorimo o skupnosti. 

Zagotavljamo gostoljuben prostor, namenjen spodbujanju aktivnega 

sodelovanja tistih, ki so na splošno izključeni, varen prostor za njihov lasten 

družbeni in kulturni razvoj ter razvoj skupnosti.« 

PIF'H je oblikoval več uspešnih pobud, ki vključujejo vse člane skupnosti. Gledališče je varen 

prostor, ki močno podpira vključevanje večkulturnih skupin v družbo, saj daje vrednost 

ustvarjalnemu potencialu ljudi, zlasti marginaliziranih. Camilo je zelo ponosen na razvoj 

družbe v izobraževalni in vključujoč prostor:  

»Občinsko gledališče je ena redkih stvari, v kateri lahko sodelujejo in so 

enakovredni ljudje z vseh vetrov, ne glede na njihov izvor.« 

 

URB_ART se je pogovarjal s Camilom Silvo, strastnim igralcem, režiserjem in direktorjem 

PIF'H-Produções Ilimitadas Fora d'Horas (www.fb.com/producoesilimitadasforadhoras), 

skupnostnega gledališkega združenja v Bragi, ki razvija delavnice in dejavnosti za pomoč 

pri vključevanju marginaliziranih posameznikov. 
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Slikovne zgodbe 

Filipa Cê je fotografinja in psihologinja, ki dela in prostovoljno sodeluje z marginaliziranimi 

skupnostmi in begunci na Portugalskem, v Grčiji in Afganistanu. Filipa je ustvarila projekt 

Arzo, da bi prikazala realnost beguncev in ozavestila javnost o njihovi malo znani 

resničnosti. 

»Dati projektu naslov pomeni dati mu tudi ime. Arzo je perzijsko ime, ki 

izhaja iz besede 'arzoo', kar pomeni želja, hrepenenje, upanje.« 

Takšna predstavitev omogoča bližino, ozaveščanje, kritično razmišljanje in dialog, ki 

»številkam«, ki smo jih vajeni slišati v razpravah o migracijski krizi, dodaja obraze. Projekt 

Arzo je podprl Nacionalni center za podporo priseljencem (CNAIM) v Lizboni, kjer je bil tudi 

predstavljen. 

Filipa izvaja participativne fotografske delavnice za pedagoge, socialne delavce in 

strokovnjake, ki delajo s skupnostmi, ki jim grozi socialna izključenost. Participativna 

fotografija je odlično orodje za socialno vključevanje migrantov in beguncev, saj člane 

skupnosti podpira pri uporabi slik za sporočanje njihovih potreb in izzivov ter jim daje 

priložnost, da svojo realnost delijo s širšo javnostjo in odločevalci.  

 »Umetnost ima edinstveno moč vzbujanja čustev in fotoreporterstvo je ena 

od najbolj zvestih umetniških oblik. Fotografije nisem izbrala le kot 

umetniškega sredstva, temveč predvsem kot dokumentarni zapis. Ko 

besede ne pomagajo, spregovorijo podobe in nas potopijo v zgodbe, ki jih 

vsebujejo. Ena sama fotografija se nas lahko globoko dotakne in nas poveže 

z upodobljeno osebo ali okoljem. Ker je v zahodnih državah toliko napačnih 
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prepričanj, je ključnega pomena spodbujati kritično razmišljanje in 

ustvarjati dialog.«  

Fotografijo kot sredstvo umetniškega in družbenega izražanja je Filipa izbrala zato, da bi 

močno vplivala na gledalce, predstavila ljudi v tem majhnem kotičku Atlantika in približala 

»oddaljene« resničnosti, ozaveščala ter spodbujala kritično razmišljanje in dialog.  

 

URB_ART se je pogovarjal s Filipo Cê, fotografinjo in psihologinjo, ki dela z 

marginaliziranimi skupnostmi in begunci na Portugalskem, v Grčiji in Afganistanu 

(www.projectoarzo.com). Slike so na voljo pri Filipi Cê in CNAIM Lisboa . 
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Dinamični duet 

Kiko Beça in Matias, DJ duo iz Porta, sta navdušenca nad hip-hop glasbeno kulturo. 

Življenje v marginaliziranem mestnem območju je vplivalo na njun dostop do te glasbene 

zvrsti, saj je kultura hip-hopa na Portugalskem zaradi pomanjkanja informacij o njej in 

omejenega dostopa do interneta začela biti bolj vplivna šele od devetdesetih let prejšnjega 

stoletja dalje. V tistem času in tudi danes so se v najbolj prikrajšanih četrtih Porta rodile 

številne skupine urbane umetnosti in umetniki z različnih področij, vključno z grafiti, 

breakdanceom, pisanjem, MC-ji in DJ-ji. Žal se ti umetniki še vedno soočajo s stereotipom, 

da so urbane umetnosti obravnavane kot oblika vandalizma. Kiko ponazarja:  

»Odraščal sem z zanimanjem za underground kulturo in vedno sem imel 

rad glasbo. Ko sem odrasel, sem začel vlagati energijo in denar v ustvarjanje 

in produkcijo lastne glasbe kot amaterski DJ, igral sem na prijateljevih 

zabavah.« 

Kiko podpira člane svoje skupnosti s ponujanjem lekcij glasbe in mešanja. Veliko otrok iz 

njegove soseske, ki jih zanima urbana glasba, nima dostopa do glasbenega izobraževanja, 

njihovo zanimanje za to posebno zvrst pa ni prepoznano. Kiko se po svojih najboljših 

močeh trudi, da z vzpostavljanjem neformalne mreže v svoji skupnosti in s 

poučevanjempodpira in sprejema vse, ki se želijo naučiti več o hiphopu. S prijateljem 

Matiasom tvorita DJ duo, ki izvaja projekte in nastopa na lokalni ravni.  

»Menim, da obstaja stereotip, povezan z urbano umetnostjo, saj velja za 

nekaj manj pozitivnega za družbo ali celo manj vrednega,« Kiko dodaja. 

Sprememba miselnosti, sprejemanje in podpiranje urbane umetnosti kot orodja za 

sodelovanje in socialno vključevanje se dogaja predvsem v Lizboni, vendar Kiko upa, da bo 

znanje o urbanem umetnostnem izobraževanju kmalu doseglo celotno državo. 

 

URB_ART se je pogovarjal s Kikom iz Kiko Beça & Matiasom, DJ duetom iz Porta in 

navdušencem nad hip-hop glasbeno kulturo. Mladim najstnikom, ki jih zanima urbana 

glasba, pomagata z urami mešanja, poleg tega pa sta tudi amaterska izvajalca, ki 

izvajata projekte in nastopata na lokalni ravni 

(www.instagram.com/djs_kiko.beca_matias).  
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Urbani zvoki 

F13 LBM, raper in hiphop producent, živi in dela na severu Portugalske. Po njegovem 

mnenju hiphop omogoča občutek družbene pripadnosti. Temelji na skupnih izkušnjah, saj 

se tisti, ki živijo na mestnem obrobju z manj socialnimi in ekonomskimi možnostmi, zlahka 

poistovetijo s pesmimi in besedili, ki opisujejo družbeno realnost, ki jo poznajo iz prve roke.  

»Glasba ima lahko na ljudi zelo poseben učinek. V pesmih rad opisujem 

svojo realnost in svoje misli zapisujem v pesmi. Ko vidim, da tudi mladi 

uresničujejo svoje sanje, in ko imam priložnost, da jim pomagam ... Počutim 

se izpolnjenega,« pove F13 LBM. 

Mladim in marginaliziranim odraslim hiphop ponuja edinstveno priložnost za razumevanje 

in poistovetenje z življenjsko zgodbo umetnika. Glasbeniki, glasbenice in njihovo občinstvo 

tvorijo kolektivno delitev življenjskih izkušenj, rasno-etničnih konfliktov, težav s policijo, 

zaostrovanja stereotipov in družbenih neenakosti. Glasba postane navdih, sredstvo za 

premagovanje njihovih vsakodnevnih izzivov. 

F13 LBM ima pomembno vlogo v svoji skupnosti. S svojim delom ozavešča o stereotipih, 

nagovarja mladostnike, ki so zašli s poti, in zelo pogosto razpravlja o najzahtevnejših 

vprašanjih, kot je odvisnost od drog. F13 LBM, ki dela tudi kot tetovator, se zavzema tudi za 

razgradnjo predsodkov in ozaveščanje o tem, kako lahko urbana umetnost prispeva k 

družbi. Kot uspešen raper in producent neodvisne glasbene založbe v Bragi F13 LBM 

podpira mlade in ambiciozne umetnike pri vstopu v svet glasbe. Z deljenjem svojega 

znanja o pisanju besedil in ritmov jim daje pogum, da uporabijo svoj glas. 

 

URB_ART se je pogovarjal s F13 LBM, glasbenim producentom in tetovatorjem s severa 

Portugalske, ki je del neodvisne glasbene založbe v Bragi in neformalno poučuje najstnike 

in otroke o pisanju glasbe (www.instagram.com/f13lbm). 
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Portugalske ugotovitve 

Dostop do urbanega umetniškega izobraževanja na Portugalskem ni omejen zaradi 

komunikacijskih težav. Portugalski urbani umetniki in likovni pedagogi se pri 

navezovanju stikov in delu z marginaliziranimi skupnostmi ne srečujejo z jezikovnimi 

ovirami, saj večina prebivalstva, tako portugalskega kot tujega, govori portugalsko ali 

prihaja iz portugalsko govorečih afriških držav PALOP. Ne smemo pozabiti, da je na 

Portugalskem angleščina obvezni predmet v izobraževalnem sistemu, španščina pa je 

leksikalno precej podobna portugalščini. Portugalski prebivalci so torej dovzetni za 

različne jezike. 

Navkljub prizadevanjem za spodbujanje in pospeševanje priseljevanja na Portugalsko, se 

zaradi neuspešne socialne vključenosti v portugalsko družbo pogosto pojavljajo vprašanja 

marginalizacije. Glavni dejavniki družbene marginalizacije na Portugalskem so nizki 

dohodki in nizka stopnja izobrazbe, socialna izključenost, vera, rasa/etnična pripadnost, 

slabo jezikovno znanje, spolna usmerjenost, podeželsko okolje, invalidnost, spol in starost. 

Glede na to lahko domnevamo, da na Portugalskem urbano umetnostno izobraževanje še 

ni vključujoče in demokratično, saj ga je težko sprejeti kot močan most za socialno 

vključenost, obnovo skupnosti in gospodarsko rast. 

Naša raziskava o večjezičnem in transdisciplinarnem urbanem umetnostnem 

izobraževanju ter zgodbe, ki smo jih zbrali v intervjujih in fokusnih skupinah z urbanimi 

umetniki in umetniškimi pedagogi, so pokazale, da urbana umetnost odpravlja ovire 

predsodkov in daje pripadnikom marginaliziranih skupnosti večjo samozavest. Vendar pa 

obstaja velika potreba po uradnem priznanju in potrditvi urbane umetnosti s strani 

portugalskih nosilcev odločanja ter po podpori neodvisnim in neformalnim izobraževalcem 

in izobraževalkam. Za kulturo in umetnostno vzgojo je treba nameniti bistveno večji 

proračun, bodisi z večjim financiranjem, ki bi pomagalo ohraniti dolgoročnost projektov 

urbanih umetnosti, bodisi z večjo ozaveščenostjo javnosti o urbanem umetnostnem 

izobraževanju kot načinu družbenega posredovanja in vključevanja ranljivih posameznikov 

in izključenih skupnosti.  
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Slovenija: Spletanje skupnosti  
Slovenija je med najmanjšimi evropskimi državami z majhnimi mesti in glavnim mestom 

Ljubljano, ki ima manj kot 300.000 prebivalcev. Slovenija varna in gospodarsko razmeroma 

stabilna, privablja pa predvsem migrante iz nekdanjih jugoslovanskih republik. V slovenskih 

mestih živijo hrvaški, bosanski, srbski, makedonski, kosovski in drugi migranti. Priseljenci in 

priseljenke se soočajo z izzivi, ko se poskušajo vključiti ali preprosto živeti najboljše življenje 

v majhnih slovenskih mestih in krajih, kjer kot prišleki običajno izstopajo. To še posebej velja 

za priseljenke, ki redko vstopajo na trg dela in izstopijo iz domačega okolja. Poleg 

priseljencev se tudi mnoge Slovenke in Slovenci trudijo, da bi izboljšali svoj družbeni 

položaj, se naučili koristnih veščin in se počutili kot aktivni člani in članice družbe. Kot je 

pokazala izhodiščna raziskava o transdisciplinarnem in večjezičnem urbanem 

umetnostnem izobraževanju, se zdijo, ko gre za Slovenijo, ključna ekonomska sredstva, 

vendar so dejavniki, ki vodijo v socialno prikrajšanost, na splošno različni. 

Marginalizirane odrasle vendarle opazijo nekatere slovenske nevladne organizacije, različna 

umetniška združenja in posamezni urbani likovni pedagogi. Najdemo jih tudi v manjših 

slovenskih krajih, kjer ponujajo precej bogato paleto možnih dejavnosti, ne nazadnje tudi 

na področju umetnosti. Ena od posebnosti lokalne umetniške scene je povezana z 

disonanco med podeželjem in mestom. Natančneje povedano, to, kar umetniško izražanje 

pomeni na podeželju, je le redko podobno temu, kar predstavlja za mestne prebivalce. Ni 

nujno, da imajo enako predstavo o tem, kaj je umetnost.  

Umetnost je tudi eden od načinov povezovanja z družbeno izključenimi. V nadaljevanju 

predstavljamo zgodbe štirih projektov, ki uspešno vplivajo na vsakdanje življenje 

posameznih marginaliziranih skupin v Ljubljani in v nekaterih manjših slovenskih mestih. 

Izvajalci vsebin urbane umetnosti so na nek način prav tako marginalizirani kot udeleženci. 

Umeščajo se na rob večinske slovenske družbe, od koder lažje vključujejo udeležence in jih 

vpletajo v lokalno skupnost.  

Vsi izbrani primeri kažejo, kako izredno pomembno je, da organizatorji urbanih umetniških 

izobraževanj poznajo svojo publiko. Z drugimi besedami, zdi se, da so njihovi dosežki 

odvisni od tega, kako dobro poznajo ciljno skupino, kar pomeni, da je preučevanje skupine 

in njenih potreb zelo pomembno.  
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Breakdance in grafiti v središču mesta 

Po končanem obveznem ali srednješolskem izobraževanju se številni mladi odrasli v 
Ljubljani znajdejo na robu družbe. Tisti, ki prihajajo iz deprivilegiranih okolij, so še dodatno 
izključeni iz umetniških dejavnosti, primanjkuje jim kulturnega kapitala in socialnih vezi. 
Tisti, ki uživajo v urbanih umetnostih, se zelo pogosto soočajo z velikimi težavami pri 
pridobivanju primernega prostora za svoje dejavnosti.  

V Ljubljani je Zavod Bob, društvo specializirano za področje neformalnega izobraževanja, 

mladinskega dela in referencami za prijavo na javne razpise, združil moči z društvom Gor, ki 

se ukvarja s promocijo hip-hop plesa, glasbe in gibanja kot takega. Prepoznali so potrebe 

mladih in jim ponudili prostor v podhodu ljubljanske glavne železniške postaje. 

Poimenovali so ga Mladinski center ULCA, v njem pa si prizadevajo, da bi v njem skozi ves 

dan potekali hip-hop ples, grafitarski tečaji in druge umetniške dejavnosti.  

Bistvenega pomena so mladinski delavci ULCA, ki so ves čas na voljo za vse vrste 

neformalnega izobraževanja in podpore. Njeni mladi voditelji so hkrati tudi strokovnjaki in 
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aktivni izvajalci urbanih umetnosti. Njihovo navdušenje je nalezljivo in, kot pravi Nežka 

Agnes Vodeb, sodelavka tega centra, “mlade privlači ta energija”. Tako jim je uspelo 

pritegniti številne mlade iz različnih okolij k sodelovanju v dejavnostih ULCA, ki krepijo 

njihove socialne vezi in jim zagotavljajo platformo za umetniško izražanje. Zato je izredno 

pomembno, da predani urbani umetniki dobijo svoje mesto v dejavnostih, ki jih vodijo 

nevladne organizacije. 

 

URB_ART se je pogovarjal z Nežko Agnes Vodeb, koordinatorko ULCA, socialno 

pedagoginjo in predano mladinsko delavko. Zavod ULCA (www.ulca.si), ki ga je ustanovila 

nevladna organizacija BOB (www.zavod-bob.si), mladim ponuja prostor za odkrivanje in 

razvijanje njihovih umetniških potencialov. 
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Pletenje gnezda 

  

Ženske iz držav nekdanje Jugoslavije so že desetletja sestavni del slovenskih mest. Njihova 

prisotnost je znana, njihova življenja pa tečejo neopazno. Redko se povezujejo z večinsko 

družbo, slabše obvladajo lokalni jezik in nasploh živijo v nekakšnem vzporednem svetu. 

Etnična segregacija v kombinaciji z razrednimi, verskimi in spolnimi neenakostmi prinaša 

stiske, med katerimi so osamljenost, pomanjkanje smisla in osnovnih socialnih, kulturnih in 

jezikovnih spretnosti. 

Na Jesenicah, v majhnem mestu blizu avstrijske meje, ženske iz nekdanjih jugoslovanskih 

držav ne ostanejo neopažene. Tri uspešne tekstilne oblikovalke, Katja Burger, Tjaša Bavcon 

in Jasmina Ferček, so si zadale nalogo, da z ročnimi deli integrirajo priseljenke. V okviru 

svojega Zavoda Oloop in s pomočjo lokalnega Človekoljubnega dobrodelnega društva UP 

so si zamislile projekt Razkrite roke, v katerem z umetnostjo pomagajo pri vključevanju – 

»komuniciranju s prejo.«  

Udeležence so povabile k pomirjujočemu umetniškemu izražanju. Številne ženske so že 

poznale pletenje in druge oblike oblikovanja tekstilij, kar jim je dalo samozavest. 

Organizatorji so tudi opazili, da so mnoge udeleženke preprosto potrebovale varen prostor 

in družbo podobno mislečih žensk, s katerimi so se lahko pogovarjale in delile ponos na 

svoje izdelke in spretnosti. 

Pomemben cilj je bil, da bi se udeleženke še naprej srečevale. Jasmina, ki je sodelovala v 

naši fokusni skupini, je bila ponosna in vesela, da so ženske v programu našle prijateljice in 

skupaj presegle meje programa. Ko se je serija rokodelskih delavnic, ki so združevale 

ženske, končala, so se kljub temu še naprej srečevale.  
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Projekt torej ni bil sam sebi namen, temveč začetek, ki je prinesel dolgoročne učinke. Kot je 

dejala Jasmina, »ustvarili smo gnezdo, iz katerega so izletele hvaležne in 

srečne ženske.« 

Zavod Oloop je opazil socialno skupino, ki je bila redko vidna; preučil je njihov položaj, 

prepoznal njihove potrebe in udeležencem pomagal ne le tako, da je popoldneve popestril 

s tolažilnimi delavnicami in klepetom, temveč tudi s spletanjem dolgoročnih prijateljstev in 

izboljšanjem njihovega življenja kot takega. 

.  

 

URB_ART se je pogovarjal z Jasmino Ferček, (so)vodjo Zavoda Oloop 

(www.oloopdesign.com), likovno pedagoginjo in umetnico, ki deluje na različnih področjih 

vizualnih umetnosti. Zavod Oloop ima za seboj zgodovino nagrajenih (Alpine, BIO, Red 

Dot ...) umetniških projektov, ki obravnavajo pereča vprašanja zdravja, ekologije, trajnosti 

in migracij.  
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Ženske vseh vetrov 

Zgodbo, ki je na prvi pogled podobna pletenju na Jesenicah, sta nam predstavili Anka 

Pintar in Nina Arnuš iz Zavoda Tri iz Škofje Loke v bližini Ljubljane. Anka in Nina sta kot 

prostovoljki delali v azilnem domu in se ukvarjali z albansko govorečimi priseljenci. To ju je 

pripeljalo do formalizacije njunega dela v Zavodu Tri, neprofitni organizaciji, ki spodbuja in 

izvaja trajnostne skupnostne prakse. Njuni projekti privabljajo priseljenke iz nekdanjih 

jugoslovanskih republik, ki so običajno socialno izključene. Zavod Tri si ne prizadeva le 

»pomagati« ženskam, temveč jih želi približati tudi prebivalcem in prebivalkam Škofje Loke, 

zato je povezovanje dvojno. 

»Če si nežen, si močan,« je eden od številnih vezenih in pletenih grafitov, ki visijo na 

ulicah, stavbah in ograjah v Škofji Loki. S projektom, ki so ga poimenovale Interweaving - 

Vključujoče skupnosti na Loškem, so ženske spletale niti prijateljstva, hkrati pa se učile 

slovenščine, se vključevale v lokalno skupnost, se družile in seveda umetniško ustvarjale.  

Cilj ni bil le vključevanje žensk prek umetnosti, temveč tudi spodbujanje sodelovanja v 

skupnosti. Zato so njihove misli in izreki v maternem jeziku udeleženk viseli v javnih 

prostorih. Grafiti v makedonščini, srbščini, albanščini, bosanščini, angleščini in slovenščini 

zdaj skupnost opominjajo na raznolikost, ki jo obdaja. 
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Domačinke in domačini so grafite dobro sprejeli, včasih so ljudje kakšnega dodali, drugi pa 

so izginili. Vendar Anka poudarja, da to jemljejo kot kompliment in ne kot vandalizem. 

Akcije grafitiranja se nadaljujejo. Namen nekaterih je izraziti občutek skupnosti med 

epidemijo in vse večjo družbeno distanco, drugi pa želijo pokazati, da lahko ljudje iz 

različnih kulturnih okolij, jezikov in narečij sobivajo. Če povzamemo, grafiti lahko 

spodbujajo medkulturnost in vključevanje priseljenk. 

 

URB_ART se je pogovarjal z Anko Pintar, vodjo Zavoda Tri (www.zavod-tri.org), umetnico in 

socialno delavko, ki se ukvarja s projekti, ki združujejo ustvarjalnost in socialni aktivizem. 

Zavod Tri je nevladna organizacija za trajnostne skupnostne prakse s poudarkom na 

opolnomočenju žensk z vseh koncev sveta in razvoju procesov sodelovanja v skupnosti. 
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Snemanje filmov za rešetkami 

Med najbolj izoliranimi ljudmi v Sloveniji so zaporniki v strogo varovanih zaporih. Zaporniki, 

odrezani od zunanjega sveta, živijo rutinsko življenje in čakajo na konec kazni. Vsaka 

priložnost, da prekinejo monotonijo in se povežejo z zunanjim svetom, ima velik vpliv na 

njihovo vsakdanje življenje.  

Tone Poljanec, Tina Glavič Novak in Uroš Lebar iz Kulturnega društva Center 21 ter 

produkcijska ekipa Hupa Brajdič so s filmsko delavnico poskušali prekiniti rutino 

zapornikov. Njihov cilj je bil posneti celovečerni film. Zapornike so najprej seznanili s filmsko 

teorijo in ravnanjem z opremo, nato pa jih spodbudili, naj si zamislijo scenarij - povedati so 

morali svojo zgodbo in se odločiti, kako jo bodo podali. Odločili so se za parodijo, v kateri so 

zapor opisali kot razkošno mesto, kjer torbe nosi uradnik, pazniki opravljajo vsakdanje delo 

zapornikov, obsojenci pa se morajo pretvarjati, da so povezani s kriminalnimi dejavnostmi, 

da bi paznikom dali namen in jih osrečili. 

Poleg zabave je delavnica zapornikom ponudila tudi priložnost za samorefleksijo. To je 

razvidno iz dokumentarnih prizorov: vidimo, kako zaporniki razmišljajo o življenju v zaporu, 

o sebi in o svoji prihodnosti. Izkušnja umetniškega ustvarjanja jim je dala priložnost, da se 
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odklopijo od vsakdanje rutine v zaporu in porušijo red v ustanovi, da se počutijo 

osvobojene. Poleg tega je organizator dodal še naslednje:  

 »Če govorimo o marginalnih skupinah, menim, da jim je treba dati 

priložnost, da spregovorijo, treba jim je dati moč - čim bolj jih je treba 

vključiti v vse postopke izvajanja projekta.« 

 

URB_ART se je pogovarjal s Tonetom Poljancem, filmskim ustvarjalcem in članom 

Kulturnega društva Center 21 (www.center-21.blogspot.com) ter produkcijske ekipe Hupa 

Brajdič (www.hupabrajdic.com). Ukvarja se z umetniškimi delavnicami, filmskim 

ustvarjanjem, gledališčem in drugimi multidisciplinarnimi umetniškimi projekti.  
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Slovenske ugotovitve 

Nobeden od štirih predstavljenih projektov ni bil namenjen splošnemu prebivalstvu, prav 

tako niso bili namenjeni vsem marginaliziranim odraslim. Nasprotno, pedagogi urbanih 

umetnosti so bili sprva dovolj prodorni, da so resnično sledili določenim marginaliziranim 

skupinam: zapornikom, priseljenkam, prikrajšani mladini in mladim odraslim. Drugič, bili so 

dovolj motivirani in spretni, da so preučevali in raziskovali njihove želje, potrebe in 

kompetence. Kako bi sicer pedagogi prišli do ULCE, kraja, kjer se zbirajo predvsem ljubitelji 

hip-hopa in gradijo svoj drugi dom? Poleg tega, kako bi nekateri drugi izobraževalci urbane 

umetnosti dosegli, da bi se priseljenci, na primer zelo segregirane kosovske ženske, ki 

ostajajo doma, pridružili projektu in se nato še naprej srečevali? V primeru projekta ročnih 

del, ki je potekal na Jesenicah, so bili vodje projekta dovolj ozaveščeni, da so ženske povabili 

na srečanja pletenja in ne na zabave z DJ-ji, saj so vedeli, da se bodo tako počutile domače, 

sposobne in pomembne. Podobno so člani Hupa Brajdič zapornike zaznali kot zelo 

stigmatizirane, zato so si vzeli čas, da so dobili dostop do njih, da so jih spoznali, se z njimi 

srečali in jim končno dali glas, da so povedali svojo zgodbo. 

Vsem zbranim zgodbam je skupna tudi volja vzgojiteljev, da spremenijo stvari na bolje in 

dosežejo dolgotrajne učinke. Osredotočenost projekta na določene skupine ni bila 

škodljiva, prav nasprotno. Zaporniki so res posneli le en film, njihovo sodelovanje v 

omenjenem umetniškem projektu je bilo kratkotrajno, vendar so v tem procesu dobili 

priložnost razmisliti o tem, kdo so in pridobiti nekaj potencialno koristnih filmskih veščin, ki 

so presegle ta konkretni projekt. Dolgotrajni učinki so veliko bolj oprijemljivi, ko gre za 

živahen center ULCA, stalno spreminjajoče se grafite v Škofji Loki ali priseljenke z Jesenic, 

katerih prijateljstvo se je resda spletlo med projektom, a se od tam le še razvija. 

Kot je bilo nakazano že v Temeljni raziskavi o transdisciplinarnem in večjezičnem 

izobraževanju na področju urbanih umetnosti, je uspešnim izobraževalcem na področju 

urbanih umetnosti skupna strast, ki jih vodi. V delavnice in druge vrste umetniških 

programov, ki jih organizirajo, vlagajo vse svoje moči. Voditelji teh zgodb so osebno 

zadovoljni, ker pomagajo neprivilegiranim odraslim, vendar se ob koncu dneva borijo za 

finančno in splošno delovno stabilnost. Zato ne pozabimo tudi na te pedagoge, ki si 

zaslužijo nagrado. 
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Skupne ugotovitve  

V knjigi zgodb URB_ART predstavljamo dvajset pripovedi o urbanih umetnostih in delu z 

marginaliziranimi posamezniki v okviru urbanega umetnostnega izobraževanja. Vsaka od 

teh zgodb je temeljila na poglobljeni raziskavi in intervjujih s protagonisti - urbanimi 

umetniki in izobraževalci, ki so z nami delili svoje izkušnje. Strokovnjaki, ki delajo s 

prikrajšanimi skupnostmi in izključenimi posamezniki, so nam posredovali znanje in orodja, 

ki jih uporabljajo v svoji praksi, zaupali pa so nam tudi izzive in težave, s katerimi se 

srečujejo pri svojem delu. Pet nacionalnih poročil iz Avstrije, Velike Britanije, Islandije, 

Portugalske in Slovenije ponuja veliko strokovnega znanja, poglobljenih opažanj in 

strateških priporočil, ki si zaslužijo objavo in deljenje.  

 

Umetnost kot jezik. Moč neverbalne komunikacije. 

Ples, glasba in vizualne umetnosti so oblike, ki presegajo jezik. Ustvarjalni in umetniški 

izrazi, geste, mimika obraza in govorica telesa gradijo mostove. Uporaba umetnosti kot 

oblike jezika je ena od najbolj značilnih in uspešnih strategij v urbanem umetnostnem 

izobraževanju. Plesne delavnice, ki jih vodijo v muzeju, lahko priseljencem pomagajo pri 

usvajanju lokalnega jezika. Glasba in nastopi DJ lahko prebijejo led in pomagajo k 

izmenjavi mnenj med ljudmi s posebnimi potrebami in brez njih. V neformalnem okolju 

urbanih umetnosti ima lahko pogovor obliko gradnje ali skupnega učenja. Z 

zmanjševanjem pomena in prevlade verbalne komunikacije urbano umetnostno 

izobraževanje ponuja glas tistim, ki so bili zanj prikrajšani zaradi svojega družbenega, 

ekonomskega ali političnega statusa ali fizičnega, duševnega ali kognitivnega stanja. 

Večjezičnost je najboljši način za vključevanje prišlekov  

Med marginaliziranimi skupinami izstopajo priseljenci in priseljenke, saj so njihove težave 

pri usvajanju lokalnega govora povezane z njihovim socialno-ekonomskim položajem. 

Urbano umetnostno izobraževanje ponuja številna orodja, vključno s telesnim gibanjem, 

plesom, dramskimi in vokalnimi tehnikami, ki ne le podpirajo proces učenja novega jezika, 

temveč tudi krepijo samozavest, ki je za priseljenke in priseljence, ki živijo na robu družbe, 

še kako potrebna.  

Urban Arts Education je dokazal, da ima lahko predstavitev manjšinskih jezikov, povabilo 

udeležencem in udeleženkam, naj govorijo v maternem jeziku, in ustvarjanje umetnosti, ki 

priznava njihov materni jezik, velik vpliv na krepitev moči. Večjezični pristop k izobraževanju 

vključuje tudi zagotavljanje informacij in promocijo v teh jezikih ter zaposlovanje 

prevajalcev in večjezičnih pedagogov za promocijo drugih jezikov, ki se uporabljajo v 

skupnosti.  
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Prinašanje te gore k tebi 

Marginalizacija je najpogosteje povezana s socialno izolacijo, osamljenostjo, življenjem v 

odročnem in prikrajšanem kraju. Najranljivejši posamezniki in skupine potrebujejo, da 

umetnost pride k njim. Zato zagnani pedagogi in pedagoginje izdelujejo mobilna vozila, na 

primer prenovljene avtobuse in vozičke, da umetnost pripeljejo na te lokacije. Drugi 

prečkajo zaporniške zidove in dostavljajo umetnost tistim, ki jo potrebujejo. Druga težava, 

ki je zelo prisotna med marginaliziranimi skupinami, je pomanjkanje informacij. Urbano 

umetnostno izobraževanje zahteva zelo informativne, večjezične in intenzivne promocijske 

dejavnosti, ki na izjemno privlačen način predstavljajo ponudbe za udeležbo. Promotorji 

morajo narediti dodaten korak, da premagajo pomanjkanje izkušenj in jezikovne ovire, 

začetno zadržanost in strah med marginaliziranimi.  

Varen prostor 

Ustvarjanje in ohranjanje varnega prostora za druge pomeni zagotavljanje pogojev za 

druženje, v katerih se ljudje lahko počutijo udobno, sprejeto in spoštovano taki, kot so. To je 

lahko fizični prostor, prizorišče, kot je parklet, namenjen medkulturni izmenjavi, ali 

situacijska ureditev, ki jo na primer ustvari skupina priseljenk, ki skupaj pletejo. Te posebne 

okoliščine omogočajo izmenjavo izkušenj, odprtost za ustvarjalnost, komunikacijo in 

izražanje čustev med udeleženci. 

Biti skupaj 

Zdi se, da je za urbano umetnostno izobraževanje značilen poudarek na procesu in 

druženju. Rezultati delavnic in dejavnosti urbanih umetnosti se lahko merijo le v smiselnih, 

opolnomočenih in povezovalnih izkušnjah udeležencev, ne pa v kakovosti ali količini 

končnih umetniških izdelkov. Bistvo urbanega umetnostnega izobraževanja je 

vzpostavljanje človeških vezi prek umetnosti. Za razvijanje povezanosti pedagogi urbanih 

umetnosti priporočajo vadbo hvaležnosti, žalovanja, tišine, pozornosti, aktivnega 

poslušanja, dobrega spraševanja in pripovedovanja zgodb. Skupno ustvarjanje, učenje in 

eksperimentiranje v spoštljivem, prijaznem in demokratičnem okolju - kjer so udeleženci in 

udeleženke soustvarjalci, sodelavci in ne le »uporabniki« - imajo izjemne koristi in lahko 

spremenijo življenja celotnih skupnosti. 

Raziskovanje in prepoznavanje potreb in izzivov 

Umetniški projekti skupnosti niso zasnovani »za«, temveč »s« skupnostmi. Pedagogi in 

pedagoginje raziskujejo in preučujejo realnost skupin in posameznic in posameznikov ter 

ustvarjajo priložnost, da se skupina sreča in sodeluje pod svojimi pogoji. Pri delu z 

marginaliziranimi skupinami se močno priporoča pristop k udeležencem in udeleženkam 

na individualni ravni, spoznavanje njihovih osebnih potreb in zmožnosti ter vključevanje 
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terapevtov in drugih strokovnjakov v posvetovanje. 

Financiranje in finančna podpora urbanemu umetnostnemu izobraževanju 

Najbolj marginalizirani posamezniki in skupnosti ne morejo finančno prispevati k nobeni 

vrsti umetniških dejavnosti. Zato je urbano umetnostno izobraževanje odvisno od 

podpornih sredstev dobrodelnih organizacij, večjih organizacij ter lokalne in nacionalne 

uprave. Delo z izključenimi nizko kvalificiranimi odraslimi pogosto vključuje dodatne 

stroške, kot so najem prevajalcev ali prevajalk, varstvo otrok, strokovnjakov in strokovnjakinj 

za dostopnost in svetovalcev oziroma svetovalk. Nekateri posamezniki in posameznice 

živijo v tako težkih okoliščinah, da jim sodelovanje v umetniških dejavnostih lahko 

omogočijo le finančne spodbude. Poleg tega bi morala biti podpora neposredno 

usmerjena in ponujena v okviru dolgoročnega programa projektov. 

Podpora samostojnim učiteljem in učiteljicam umetnosti 

Poleg finančne podpore je treba zagotoviti tudi druge oblike podpore za urbane 

umetniške pedagoge, strokovnjake, ki delajo z najbolj ogroženimi skupnostmi, včasih v 

negotovih in težavnih razmerah. Njihova vloga se s poučevanja umetnosti razširi na vlogo 

socialnega delavca oziroma delavke, ki nosi travme in težave udeležencev in udeleženk. 

Podpora v obliki delovnega sindikata, združenja ali mreže bi morala nuditi psihološko 

pomoč, mentorstvo, poklicni razvoj in možnosti financiranja.  

Nacionalne reprezentacije 

Urbano umetnostno izobraževanje je sredstvo za socialno vključevanje marginaliziranih 

skupin, disciplina, ki združuje umetnostno vzgojo in socialno delo. Krepitev urbanega 

umetnostnega izobraževanja kot poklicnega prizadevanja je ključnega pomena za 

družbeni razvoj vsake države. Urbani umetnostni pedagogi in pedagoginje, majhne in 

večje organizacije za umetnostno izobraževanje, ki so zdaj razpršene po različnih področjih 

in mestnih območjih, bi morali združiti svoje moči in ustanoviti krovno telo z nacionalnim 

predstavništvom. Takšna združenja na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni ne bi 

omogočila le izmenjave najboljših praks in jasnega glasu urbanega umetnostnega 

izobraževanja, temveč tudi vzpostavitev trdnih odnosov z oblikovalkami in oblikovalci 

kulturne politike in administracijo ter zagovarjanje njihovih potreb s socialnimi 

kampanjami, političnim lobiranjem in kolektivnimi ukrepi. 

.  
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Viri za pripovedovanje zgodb v urbanem 

umetnostnem izobraževanju 

»Da bi se bolje razumeli, moramo pripovedovati zgodbe,« je dejal Juan Camilo 

Roman Estrada, eden od učiteljev urbane umetnosti, ki smo jih predstavili.  

V pripovedovanju zgodb se skriva velika moč. V knjigi zgodb URB_ART se močno 

zavzemamo za priznavanje pripovedovanja zgodb kot izobraževalnega in terapevtskega 

orodja, hkrati pa tudi za uporabo njegovega potenciala za širjenje zavedanja o resničnosti 

nizko kvalificiranih odraslih v marginaliziranih skupnostih in znanja o uspešnih strategijah 

urbanega umetnostnega izobraževanja za razvoj skupnosti. 

Zgodbe spodbujajo aktivno domišljijo. Besede in dejanja razkrivajo podobe ter se 

povezujejo z našimi izkušnjami in domišljijo. Ko poslušamo zgodbe, naši možgani ustvarijo 

žive, veččutne podobe, polne likov in dogodkov. S tem, ko zgodbe pritegnejo našo 

pozornost, so lahko odličen vir za krepitev naše domišljije, navdiha in ustvarjalnosti. Poleg 

tega je pripovedovanje zgodb najbolj privlačna oblika za poučevanje in učenje, enostaven 

način podajanja zapletenih ali dolgočasnih vsebin. Odkar obstaja jezik, nas zgodbe 

prepričujejo, navdihujejo, sprožajo spremembe in spodbujajo k dejanjem.  

Ob spoznavanju zgodb o osebni motivaciji zaupamo v izkušnje in strokovno znanje 

mestnih umetniških pedagoginj in pedagogov - na primer Kerry O'Brien, nekdanje MC in 

performerke iz Londona, ki se je iz težavne mladosti rešila z glasbo in ustvarjalno 

umetnostjo, zlasti z jungle in drum'n'bassom, in zdaj enako počne za druge, ali Lare 

Parmiani, v Italiji rojene igralke in gledališke ustvarjalke, ki se je prebila skozi težave in 

izključevalnost angleške gledališke industrije, zdaj pa migrantom in beguncem ponuja 

brezplačne dramske tečaje. Vemo, da ocene teh umetniških pedagogov in njihova 

priporočila temeljijo na neposrednih, življenjskih izkušnjah.   

Neodvisni umetniki, aktivistke in navdušenci nad urbanim umetnostnim izobraževanjem 

so pogosto prvi, ki prepoznajo družbeno vprašanje in ukrepajo veliko prej, preden se s 

problemom začne ukvarjati institucija ali vlada. To so pionirji in pionirke, ki nagovarjajo 

marginalizirane in igrajo vlogo katalizatorja pri izboljševanju družbe. Njihove zgodbe nas 

navdušujejo, navdihujejo in nam kažejo, kaj je mogoče.  

Avstrijski medijski oblikovalec in umetnik Peter Hutter in njegov kolektiv Konverter sta 

otroški voziček posvojila kot mobilno mešalno postajo, s katero potujeta na težko dostopna 

socialna žarišča, kjer si prizadevata vključiti odvisnike od drog, migrante in begunce v 

skupno mešanje glasbe.  

Dve mladi islandski umetnici sta organizirali sredstva, sodelovali in opravili raziskave, da bi 
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pripravili in izvedli program umetniške terapije za moške zapornike v strogo varovanem 

zaporu. Nobena od njiju ni imela predhodnih izkušenj ali izobrazbe, povezane z 

zaporniškim sistemom, vendar sta imeli obe ogromno dobre volje in globoko razumevanje 

problematike.  

To so pobudniki, nosilci sprememb.  

Zgodbe nas zbližujejo, združujejo. V podobnosti in skupnih izkušnjah najdemo potrditev. V 

Veliki Britaniji in na Portugalskem obstajajo podobne gledališke in dramske pobude, ki 

vključujejo priseljence, izključene iz tradicionalne gledališke scene. Na ulicah Gradca, 

Londona in Porta neodvisni umetniki uporabljajo urbano glasbo za ponovno vzpostavitev 

stikov z najbolj marginaliziranimi skupinami. In kar je najbolj razveseljivo, vsi naši 

protagonisti iz Avstrije, Velike Britanije, Islandije, Portugalske in Slovenije so izpostavili 

prednost uporabe »jezika umetnosti« pred verbalno komunikacijo.  

Ti posamezni projekti in pobude, ko so združeni in zbrani v zbornik urbanega 

umetnostnega izobraževanja, prenehajo obstajati v vakuumu. Skupaj tvorijo veličastno 

konstelacijo, bogato zbirko strategij, metod in scenarijev, pripravljenih za uporabo, pa tudi 

poglobljen pregled družbenega, političnega in gospodarskega ozadja z vidika socialnega 

vključevanja.  

V razpravi o položaju mestnega umetnostnega izobraževanja moramo poudariti, da so 

najpomembnejši rezultati skupnostnih umetniških prizadevanj vidni zunaj učilnice in niso 

zlahka merljivi, saj zadevajo čustvene in eksistencialne vidike človeškega življenja. V 

najtežjih trenutkih pandemije COVID-19 je ponavljanje slogana »Nikogar ne pustite zadaj« 

ključno opozorilo o tistih, ki jih je sistem izpustil in so ranljivi za naša dejanja.  

Z željo po spodbujanju transdisciplinarnega in večjezičnega pristopa pri socialnemu 

vključevanju nizko kvalificiranih odraslih v marginaliziranih skupnostih vam predstavljamo 

knjigo zgodb URB_ART, navdihujočo in spodbudno zbirko zgodb, ki dokazujejo, da urbano 

umetnostno izobraževanje ni le prostor boja, temveč prostor upanja na boljšo prihodnost.  
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