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Program usposabljanja o 

izobraževanju na področju 

urbanih umetnosti 

Uvod  
Program usposabljanja o izobraževanju na področju urbanih umetnosti za 
razvoj skupnosti stremi k ustvarjanju učnih priložnosti za najrazličnejše 
izobraževalce odraslih, socialne delavce, strokovnjake na umetniških in 
kulturnih področjih, neodvisne umetniške izobraževalce  in umetnike 
različnih umetniških disciplin . Kaže, kako so metodologije izobraževanja na 
področju urbanih umetnosti v socialno-izobraževalnem smislu dodana 
vrednost za posamezne skupnosti in pot k boljšemu razumevanje in 
sodelovanju z njimi. 

Projekt URB_ART je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa 
Erasmus+ za izobraževanje odraslih, njegov cilj je podp reti nizko kvalificirane 
odrasle v marginaliziranih skupnostih s pomočjo konceptov in dejavnosti 
izobraževanja na področju urbane umetnosti ter hkrati graditi trdno in 
trajnostno zavest o potencialu tega področja 

Projekt URB_ART spodbuja socialno vključevanje ter medkulturne in 
transkulturne izmenjave, s posebnim poudarkom na opolnomočenju težko 
dosegljivih marginaliziranih posameznikov in skupnosti.  

Projektne dejavnosti skupaj razvija pet nevladnih organizacij: EDUCULT 
(Avstrija), ZRC SAZU (Slovenija), PROPORTIONAL MESSAGE (Portugalska), 
REYKAJVÍK ENSEMBLE (Islandija) in FilmWorks Trust (Združeno kraljestvo).   
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Začnite tukaj 

     Zakaj izobraževanje na področju 

urbanih umetnosti?  
Izobraževanje na področju urban ih umetnosti se nahaja na konceptualnem 
stičišču umetnostnega izobraževanja, urbanega izobraževanja odraslih in 
urbanih umetnosti. Vključuje ustvarjalni razvoj posameznika ter razumevanje 
regionalne in mednarodne umetnosti in kulture v velikih, gosto poseljenih 
mestnih območjih z raznolikim prebivalstvom. V skupnostih z 
marginaliziranimi nizkokvalificiranimi odraslimi lahko umetnost premaguje 
družbeno-kulturne ovire in omogoča dostop do novih družbenih skupin, 
različne umetniške discipline pa tako delujejo kot komunikacijska sredstva za 
medkulturni dialog in socialno vključevanje.  

Izobraževanje na področju urban ih umetnosti je dragoceno orodje za razvoj 
skupnosti, saj omogoča razvoj socialnega in kulturnega kapitala ter spodbuja 
krepitev moči in ustvarjalnosti skupnosti. Socialne in izobraževalne 
intervencije s pomočjo urban ih umetnosti zahtevajo sodelovanje med 
socialnimi in kulturnimi organizacijami ter strokovnjaki z različn ih področij, 
da bi soustvarjali inovativne in trajnostne rešitve.  

Izobraževanje na področju urban ih umetnosti je sredstvo, ki 
marginaliziranim in vsem, ki se znajdejo na robu družbe, omogoča 
komunikacijo in ustvari prostor za izražanje; zato je lahko Izobraževanje na 
področju urbane umetnosti, če vključuje lokalne skupnosti, inovativno 
gonilo socialnega vključevanja in sprememb v razvoju skupnosti.  

Komu je ta program usposabljanja 

namenjen? 

Usposabljanje je namenjeno izobraževalcem odraslih, socialnim delavcem, 
strokovnjakom na umetniškem in kulturnem področju ter vsem 
izobraževalcem, ki se želijo naučiti, kako lahko izobraževanje na področju 
urbanih umetnosti predstavlja dodano vrednost za socialno-pedagoško 
delovanje v skupnosti. Namenjeno je ponudnikom izobraževanja  in 
strokovnjakom, ki si prizadevajo vključiti izobraževanje na področju urban ih 
umetnosti kot orodje za razvoj skupnosti, zlasti v marginaliziranih skupnostih , 
ter s teorijo in prakso ozaveščati o vključujoči moči urbanega umetnostnega 
izobraževanja.   
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Kakšen je njegov namen? 

Namen izobraževalnega programa URB_ART je ponudnikom izobraževanja, 
ki delajo s posameznimi skupnostmi in marginaliziranimi skupinami, 
predstaviti izobraževanje na področju urbanih umetnosti in način uporabe 
njenih metodologij za spodbujanje socialne intervencije in za razvoj 
skupnosti . Cilj pričujočega programa je, da vam kot  izobraževalcu odraslih in 
skupnosti ali umetniškemu delavcu služi kot celovito orodje za doseganje, 
delo in sodelovanje s socialno izključenimi in marginaliziranimi skupinami.  

Kaj boste našli na naslednjih straneh?  

Na naslednjih straneh boste našli tri glavne teme , strukturirane v obliki treh 
modulov: Uvod v izobraževanje na področju urbane umetnosti , Izobraževanje 
na področju urbane umetnosti za družbene spremembe in Izobraževanje na 
področju urbane umetnosti za razvoj skupnosti. 

Izobraževalci boste našli vsebine, ki zajemajo vsako izmed treh tem in so 
podprte z viri za nadaljnje samostojno delo in predlogi ter praktičnimi 
dejavnostmi, ki jih lahko izvajate med usposabljanjem. 

Za vsakega od modulov je na voljo uvod in dodatna razlaga glavnih 
konceptov, konteksta, znanja in uporabnosti , orisani so primeri dobrih praks 
in dodatni uporabni viri, ki izboljšujejo vpogled in pripravo na izobraževanje 
na področju urbanih umetnosti. 

V besedilu boste našli številne zgodbe, ki smo jih zbrali  v Zbirki zgodb 
URB_ART, pripravljeni med projektom, ter praktične dejavnosti  in vaje za 
izobraževalce, ki jih lahko izvajajo z izvajalci in člani skupnosti. 

Dano usposabljanje obsega skupno 30 ur učenja v živo in 72 ur 
samostojnega dela , vključno z usposabljanjem, samostojnim učenjem in 
številnimi vajami, ki jih je mogoče in potrebno izvajati po posameznih 
modulih. Natančneje, usposabljanje, ki ga nudimo v okviru projekta 
URB_ART, vam bo omogočilo: 

✔ Razumeti koncept in moč izobraževanja na področju urban ih 

umetnosti v umetniškem in družbenem smislu. 

✔ Prepoznati glavne značilnosti urbane in ulične umetnosti.  

✔ Prepoznati in uporabljati izobraževanje na področju urbane 

umetnosti in njegovo metodologijo za potrebe izobraževanja 

odraslih. 

https://secureservercdn.net/160.153.137.99/25g.76c.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/04/URB_ART-Story-Book-IO2_Final_Slovenian.pdf
https://secureservercdn.net/160.153.137.99/25g.76c.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/04/URB_ART-Story-Book-IO2_Final_Slovenian.pdf
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✔ Razumeti moč kulture in umetnostnega izobraževanja za 

večanje socialne vključenosti in udeleženosti državljanov.  

✔ Razumeti kazalnike uspeha izobraževanja na področju urbane 

umetnosti v stiku s poskusi doseganja družbenih sprememb.   

✔ Prepoznati v URB_ARTovi Zbirki zgodb predstavljene najboljše 

prakse izobraževanja na področju urban ih umetnosti, ki 

prispevajo k pozitivnim družbenim spremembam in 

opolnomočenju skupnosti. 

✔ Razumeti koncepte interkulturnosti, večjezičnosti in 

metrojezika ter jih prepoznati kot kazalnike uspeha 

izobraževanja na področju urban ih umetnosti. 

✔ Razumeti in se prilagoditi izzivom pri podajanju znanja 

posameznim skupnostim. 

✔ Raziskati in uporabiti »na prednostih slonečo metodo« 

izobraževanja. 

✔ Raziskati in uporabiti različne praktične dejavnosti, ki 

prispevajo k vključevanju sicer marginaliziranih skupin.  

 

 

Kako ga lahko uporabljate?  

Akterjem iz posameznih skupnosti želimo z zagotavljanjem novih znanj, 
vpogledov, dobrih praks in praktičnih primerov dejavnosti iz izobraževanja na 
področju urbanih umetnosti zagotoviti instrumente in vire, ki vam bodo 
pomagali pri delu s težko dosegljivimi skupinami.  

Usposabljanje URB_ART je orodje za izobraževanje in usposabljanje. Gre za 
program usposabljanja za izobraževalce, ki ga bodo izvajali ljudje, ki delajo z 
marginaliziranimi skupinami in člani skupnosti.  Izvajate lahko izobraževanje 
v okviru posameznih modulov ali v celoti, vsak modul obsega 10 ur 
neposrednega učenja in 24 ur samostojnega učenja. Z njim bomo povečali 
število izobraževalcev, opremljenih z orodji za delo s težko dosegljivimi 
skupinami, in tako povečali družbeni vpliv, ki ga lahko imata projekt URB_ART 
in izobraževanje na področju urbanih umetnosti. 
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Dobrodošli v prvem modulu! 

Na naslednjih straneh bomo ponudili pregled izobraževanja na področju urban ih 
umetnosti.  

V prvem delu bomo opredelili urbano umetnost, njeno zgodovino, razliko med 
ulično umetnostjo in grafiti ter predstavili različne tipe umetnosti, ki lahko 
spadajo na področje urbanih umetnosti.  

V drugem delu modula se bomo osredotočili na izobraževanje na področju 
urbanih umetnosti. 

Predstavitvi bo sledila metodologija, ki jo razvijamo in predlagamo v okviru 
našega projekta, modul pa bo zaključil vpogled v družbeno prepoznavnost 
izobraževanja na področju urbanih umetnosti.  

Na koncu bomo osvetlili še dejavnike uspeha in izzive, ki vplivajo na izobraževanje 
na področju urbanih umetnosti v praksi. Seveda ne bomo naštevali vseh, ampak 
štiri ključne: dobri pedagogi, stabilno in ustrezno financiranje, primeren in 
udoben prostor ter zanesljiva in usmerjena komunikacija z javnostjo.  

Vsa poglavja so podprta s praktičnimi primeri in obogatena s konkretnimi primeri 
iz različnih evropskih držav. 

Pričujoči modul vsebuje: 

● Uvod v izobraževanje na področju urban ih umetnosti in njegovo 
metodologijo.  

● Kako je izobraževanje na področju urbanih umetnosti povezano s kraji in 
ljudmi. 

● Umetniško izobraževanje in njegova moč v urbanih prostorih.  
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1.1 Dobrodošli na področju urbanih 

umetnosti 

 

1.1.1 Kaj je urbana umetnost? 

Urbano umetnost predstavljajo vse 
umetniške manifestacije, ki se nahajajo v 
javnem urbanem okolju. Za razliko od 
tradicionalne umetnosti je urbana 
umetnost namenjena širši, 
nespecializirani javnosti. Še več, gre za 
umetniško prakso, ki opazovalce vabi k 
sodelovanju in si prizadeva sprožiti javne 
razprave. Urbana umetnost se pojavlja v različnih oblikah , od slik in kipov do 
grafitov, glasbenih instalacij, različnih festivalov, pa vse do »bombnih 
napadov« s prejo. Vendar so njene oblike najpogosteje tesno povezane s 
sodobnim urbanim življenjskim slogom, družbeno realnostjo in nenazadnje z 
urbanimi prostori, ki jih naseljujejo. 

1.1.2 Razlikovanje med urbano umetnostjo 

in ulično umetnostjo 

Enostavnih in statičnih definicij »ulične umetnosti« in »urbane umetnosti« ni, 
a ju lahko v enostavni obliki razložimo tako:  

● Ulično umetnost  najdemo na ulicah, običajno v obliki grafitov, sličic, 
muralov, tagov, a tudi v oblikah, ki niso vizualne. Sočasno je ulična 

Aktivnost 1.1 

Kot praktično vajo 
priporočamo »Mi smo 
umetniki«, ki je predstavljena 
na koncu tega modula. 
Pripomogla bo prepoznavanju 
umetniškega potenciala, ki se 
skriva v vsakem. 
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umetnost tudi gibanje ali celo subkultura, v kateri igra umetnost 
pomembno komunikacijsko vlogo.  

● Urbana umetnost vključuje tudi ulično umetnosti , saj ta zajema vse 
oblike umetnosti, ki nastajajo v urbanih okoljih. Njena značilnost je tudi 
prosta dostopnost. V nasprotju z ulično umetnostjo se urbana 
umetnost danes umešča v splošno umetnostno areno in njene 
institucije. Zaradi tega je na splošno deležna pozitivnega družbenega 
odziva, ostaja v pravnem okviru ter si prizadeva za večjo družbeno 
participacijo in vključenost. Poleg tega se urbani umetniki na splošno 
opredeljujejo kot umetniki in si s svojimi umetniškimi deli prizadevajo 
zaslužiti . 

 
 
 
 
 

 

1.1.3 Nazaj h koreninam 

Zgodovina urbane umetnosti je stara kot 
življenje ljudi v mestnih aglomeracijah , 
vendar pa današnje razumevanje urbanih 
umetnosti sega v sedemdeseta leta 
prejšnjega stoletja. 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je 
v številnih mestnih aglomeracijah tako imenovanega zahodnega sveta, zlasti 
v Združenih državah Amerike, prišlo do novega gibanja na mestnih ulicah: 
subkulture hip-hopa. Ta nova subkultura je bila tesno povezana z grafitarskim 
gibanjem, ki se je prvič razširilo že v šestdesetih letih, še bolj pa v 
sedemdesetih in osemdesetih letih, ko so grafiti preplavili ulice, podzemno 
železnico, vlake, drogove javne razsvetljave, poštne nabiralnike itd.  

V osemdesetih letih 20. stoletja sta grafitarsko gibanje in subkultura hip hopa 
dozorela, se razširila po svetu in se vključila v novo, širše gibanje, znano tudi 
kot »street art«. Gre za različne oblike umetnosti, ki se izvajajo na ulici in 
katerih cilj ni nuditi estetski užitek, temveč izzivati obstoječe politično in 
družbeno stanje ter k sodelovanju povabiti širšo javnost. Streetartisti oz. ulični 
umetniki so bili sprva posebna skupnost mladih posameznikov, ki so prihajali 
iz nižjih ali srednjih slojev, se niso bali izražati svojih mnenj in so bili zelo 
zavzeti v svojih namenih. Njihova dela so postajala vse bolj izpopolnjena in so 
prevzemala lokalne značilnosti, na primer na Japonskem  je ulična umetnost 
navdahnjena z mango. 

Vir za samostojno učenje  
Za boljši vpogled predlagamo naslednji vir: Razlikovanje med urbano 
umetnostjo in ulično umetnostjo . 
 

Vaja 1.2  

Da bi teorijo prenesli v prakso, 
predlagamo vajo »Zemljevid 
ulične umetnosti v mojem 
mestu,« ki se nahaja na koncu 
modula. 
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Kmalu so grafiti in druge cvetoče oblike ulične umetnosti postali vse manj 
»underground« in vse bolj »mainstream« ter medijsko prisotni.  Se spomnite 
nadaljevanke Princ iz Bel-Aira? Ulična umetnost je bila zdaj vse bolj vključena 
v splošno področje umetnosti in umetnostnega trga.  

Leta 2008 je ena najbolj odmevnih umetniških institucij, Galerija Tate, 
povabila izbrane urbane umetnike, da ustvarijo dela na prostem ob Temzi. 
Številni grafitarji in drugi izvajalci ulične umetnosti, kot je Banksy, so postali 
prepoznavni, njihova dela pa so se zaradi na novo odkrite umetniške vrednosti 
preselila v galerije, muzeje in zasebne zbirke ter so zdaj splošno priznana kot 
umetniška dela. 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je ulična umetnost v vseh svojih 
odtenkih postala znana kot nova oblika umetnosti - urbana umetnost -, 
priljubljena med poznavalci umetnosti in tudi v širši javnosti. Kot smo že 
nakazali, je ulična umetnost našla pot do tradicionalnih umetniških prizorišč, 
vendar še vedno ostaja prepoznavna kot pripadajoča javnim prostorom in s 
tem vsem. 

 

 

 

1.1.4 Kako izgleda urbana umetnost? Vrste 

in primeri 

Urbana umetnost je dinamično področje umetnosti , na katerem umetniki 
uporabljajo vse vrste površin, materialov in pristopov za posredovanje svojih 
sporočil. Kot je opisano v naslednjih odstavkih, predstavljajo urbano 
umetnost vse umetniške manifestacije , ki se odvijajo v urbanih 
aglomeracijah , običajno obravnavajo sodobne urbane stvarnosti in k 
sodelovanju vabijo javnost.  

Oglejmo si pregled najpogostejših zvrsti:  

Vir za samostojno učenje 
Več primerov je v predlaganem viru: Zgodovina urbanih umetnosti. 

https://www.tate.org.uk/
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FOTO: Metelkova mesto (Ena izmed ljubljanskih točk, kjer je dovoljeno grafitiranje)  

• Najbolj priznane in najpogostejše so 
različne oblike vizualne umetnosti . 
Kot smo že omenili, so tako 
imenovana izvirna urbana umetnost 
grafiti. Od sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja so grafiti vse bolj 
kompleksni, niso vezani na tage, 
temveč jih najdemo v številnih 
različicah. 
 
Na primer tridimenzionalni grafiti (znani tudi kot umetnost na pločniku 
ali tridimenzionalna umetnost na pločniku), ki so naslikani, popršeni ali 
narisani na poseben način, da ustvarjajo optične iluzije.  

Obstajajo različice muralov, velikih umetniških del, ki pokrivajo celotne 
stene, vendar za razliko od prvotne ulične umetnosti vztrajajo znotraj 
legalnih meja in si prizadevajo biti politično nedolžni, estetski in skušajo 
harmonizirati skupnost. Mesta imajo pogosto regulativne politike, ki 
umetnikom dovoljujejo in jih spodbujajo, da slikajo na izbranih 
lokacijah. Mestna občina Ljubljana ima na primer seznam, ki trenutno 
vključuje sedemnajst lokacij, kjer je mogoče legalno ustvarjati grafite 
in stenske poslikave. 

Druga izpeljanka ulične umetnosti  je umetnost, ki jo aktivira dež  (znana 
tudi kot »rainworks«), ki uporablja vodo na površinah in ostane nevidna, 
ko se posuši. 

Vaja 1.3 

Da bi pridobili praktičen 
vpogled v vizualno umetnost, 
vam predlagamo vajo »Ulična 
umetnost: Skiciranje«, ki se 
nahaja na koncu modula.  
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Ne smemo pozabiti na gverilski marketing, saj je na videz podoben 
tipičnim uličnim umetniškim delom, vendar ne izhaja »od spodaj«. 
Nasprotno, podjetja ga uporabljajo kot stroškovno učinkovito in 
domiselno trženjsko orodje za povečanje prepoznavnosti blagovne 
znamke. 

Zadnja vrsta grafitov, ki jo omenjamo za prikaz heterogenosti  sodobnih 
oblik grafitov, je bombardiranje s prejo (tudi yarnbombing), pri katerem 
se uporabljajo barvite kvačkane/pletene preje . Slovenski zavod, Zavod 
Tri, na primer združuje priseljenke in jih vabi k pletenju grafitov, ki jih 
pozneje razobesijo na javnih mestih po Škofji Loki. Svojo zgodbo o 
uspehu Ženske z vseh vetrov so delili z URB_ART. Predstavljene zvrsti 
sodijo med neodvisne umetniške prakse znotraj grafitov.  

 

FOTO: Projekt Zavoda Tri, Slovenija.  

https://www.zavod-tri.org/en/296-2/
https://www.zavod-tri.org/en/296-2/
https://urbart.eu/women-of-all-winds-slovenia/
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Kako bi lahko pozabili na fotografijo? 
Fotografije realistično prikazujejo 
družbeno realnost, ki se je sicer redko 
zavedamo. Portugalski projekt Arzo 
Project , na primer, prikazuje življenja 
beguncev in prek njih vabi opazovalce v 
pogovor. To je še ena od zgodb, 
prikazanih v Zbirki zgodb URB_ART 
Pictures Stories. 
 

 

 

 

 

 

FOTO: Projekt ARZO, Portugalska 

 

 

Grafiti so bili najprej povezani s hiphopom, zvrstjo popularne glasbe, ki so jo 
prvi razvili marginalizirani prebivalci New Yorka. Danes ga je mogoče najti po 
vsem svetu. Pomislite na portugalskega raperja F13 LBM, ki ustvarja glasbo za 
ozaveščanje o stereotipih in drugih obremenjujočih družbenih problemih. 
Vendar sta ulična umetnost in urbana umetnost danes povezani s širšim 
glasbenim spektrom, ki še vedno vključuje hiphop in rap, pa tudi rock glasbo, 
punk rock in številne elektronske zvrsti. 

 

 

FOTO: Nastop F13 LBM, Portugalska 

 

 

Glasba je lahko samostojna, lahko 
pa je tudi del drugih 
performativnih oblik umetnosti ali 
umetnosti v gibanju. Avstrijske 
delavnice »Plešete umetnost?« v 

https://urbart.eu/picture-stories-portugal/
https://urbart.eu/picture-stories-portugal/
https://secureservercdn.net/160.153.137.99/25g.76c.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/04/URB_ART-Story-Book-IO2_Final_Slovenian.pdf
https://urbart.eu/picture-stories-portugal/
https://urbart.eu/urban-sounds-portugal/
https://urbart.eu/dance-art/
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Zbirki zgodb URB_ART kažejo, kako 
lahko komunikacija poteka prek 
umetnosti in ne prek besed. 

FOTO: Delavnice »Plešete umetnost?«, Avstrija 

• V zadnjem času je vse več uličnih umetnikov, ki se zanimajo za 
uprizarjanje svojih performansov, od preprostih slikarskih dogodkov v 
živo do bolj zapletenih predstav, med katerimi je tudi Banksyjeva 
predstava Sirene jagenjčkov (The Sirens of the Lambs). Ta znani 
britanski umetnik grafitov je s številnimi plišastimi živalmi, ki so na 
ulicah New Yorka gledale iz klavniškega tovornjaka, želel poudariti 
vprašanje trpljenja živali. 
 

● Ne smemo pozabiti uličnih gledališč, ki se od običajnih ne razlikujejo le 
po tem, da predstave potekajo na prostem, včasih pa tudi v zaprtih 
javnih prostorih, in da zanje ni treba plačati vstopnice, temveč tudi po 
tem, da ponujajo družbeni komentar, vabijo opazovalce k interakciji, ne 
uporabljajo mikrofonov in drugih rekvizitov ter so preproste za 
spremljanje. Znano je, da v t. i. flash mobih sodeluje veliko število ljudi, 
ki skupaj pojejo in plešejo. Njegova posebnost je, da dajejo videz 
spontanosti, medtem ko so v resnici podrobnosti vnaprej zelo dobro 
premišljene, udeleženci pa pripravljeni.  

 

 
 
 
 

● Urbani umetniki v mestni prostor vnašajo tudi nepričakovana 
tridimenzionalna umetniška dela.  Običajno so začasna, vendar igrajo 
močno vlogo pri posredovanju družbenega sporočila  ali so preprosto 
lepa dela, ki uspešno ustvarjajo turistične destinacije. Za umetnike  so 
odličen način, da se izrazijo zelo širokemu občinstvu.  
 

● Druga zelo prostorska, a (še vedno) obrobna vrsta urbane umetnosti je 
gverilsko vrtnarjenje ali bombardiranje s semeni. Posamezniki mečejo 
žoge s semeni in gnojili na prazna mestna zemljišča, da bi z uporabo 
vrtnarjenja kot oblike protesta in neposrednega delovanja sprožili 
družbene spremembe.  
 
 

Vir za samostojno učenje 
Za ilustracijo predlagamo naslednji vir: Urbana umetnost v obliki 
»flashmobov«. 

https://genius.com/Banksy-sirens-of-the-lambs-annotated
file:///C:/Users/tisa/Desktop/Urban%20Art%20Genres%20through%20Flash%20Mob
file:///C:/Users/tisa/Desktop/Urban%20Art%20Genres%20through%20Flash%20Mob
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1.2  Kaj je izobraževanje na področju 

urbanih umetnosti? 

Izobraževanje na področju urban ih umetnosti se nahaja na stičišču 
umetniškega izobraževanja, urbanega izobraževanja odraslih in urbane 
umetnosti. Izobraževanje na področju urban ih umetnosti vključuje vse oblike 
nepoklicnega izobraževanja odraslih na mestnih območjih, ne glede na to, ali 
gre za formalne, neformalne ali priložnostne izobraževalne dejavnosti 
odraslih po zaključku začetnega izobraževanja in usposabljanja. Več o tem, 
kaj razumemo pod pojmom izobraževanje  na področju urbanih umetnosti, 
boste izvedeli v poglavju 1.2.2. 

1.2.1 Najprej: Umetniško izobraževanje 

Znano je, da likovna vzgoja učencem omogoča izražanje in sprostitev. 
Spodbuja tudi ustvarjalnost, pogovore, služi kot sredstvo za učenje spretnosti, 
ima pa tudi pomembno vlogo pri socialnem in kritičnem mišljenju otrok. Kaj 
pa odrasli? Med izobraževalnimi ustanovami, kjer so odrasli dobrodošli, so 
galerije, muzeji, umetniški ateljeji in skupnostni izobraževalni centri. Če so 
prvi trije namenjeni splošnemu, če ne celo višjemu sloju prebivalstva, zadnji 
»poučuje« umetnosti na manj konvencionalen način. V želji, da bi odraslim 
udeležencem ponudili umetniške vsebine, se delavnice ter druge oblike 
formalnega in neformalnega umetniškega sodelovanja manj osredotočajo na 
same umetniške veščine, temveč bolj na izboljšanje splošne kakovosti 
življenja ter boljše vključevanje v skupnost.  

Umetniško izobraževanje je skupen izraz za ustvarjalne procese in učne 
dejavnosti na različnih področjih umetnosti.  Umetnostna vzgoja prinaša 
sodelovanje, socialno vključenost in potencialno opolnomočenje 
posameznikov in družbenih skupin. Omogoča družbeni dostop do kulturnih 
in izobraževalnih dejavnosti ter novih spretnosti, ki običajno niso dosegljive 
vsakomur. Kot bomo razvili v modulu 3, je posredovanje skupnosti s pomočjo 
umetnosti ena najučinkovitejših metodologij za doseganje popolnejše 
izobrazbe na vseh ravneh (afektivni, kognitivni, socialni in motorični), njen cilj  
pa je povezati skupnost , tudi tiste, ki so socialno izključeni.  

 

 

 

Vir za samostojno učenje 
Korak dlje lahko naredite, če se poglobite v Moč ulične umetnosti za 
skupnosti.  

file:///C:/Users/tisa/Desktop/Urban%20Arts%20Education%20in%201.2.2
file:///C:/Users/tisa/Desktop/Module%203
file:///C:/Users/tisa/Desktop/The%20power%20of%20street%20art%20in%20the%20community
file:///C:/Users/tisa/Desktop/The%20power%20of%20street%20art%20in%20the%20community
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1.2.2 Naše razumevanje izobraževanja na 

področju urbanih umetnosti 

Izobraževanje na področju urban ih umetnosti je metoda t. i. kulturnega 
izobraževanja, ki želi spodbuditi ustvarjalnost udeležencev in vključiti 
elemente urbanih, ne le klasičnih oblik umetnosti. Urbana umetnost si ne 
prizadeva biti strogo moderna, niti ne 
poskuša zavračati starejših vrst 
umetniškega izražanja, izhaja pa iz ulične 
umetnosti in še naprej neguje skupnostne 
in participativne vidike gibanja. Zato je 
urbana umetnost še posebej odprta in 
lahko dostopna manj kvalificiranim 
odraslim iz marginaliziranih skupnosti, ki 
si prizadevajo premagati družbeno-
kulturne ovire, se bolje počutiti in bolje 
vključiti. 

Izobraževanje na področju urban ih umetnosti temelji na elementih urbane 
umetniške scene , vendar ga opredeljuje tudi življenje znotraj tistega, kar se 
označuje kot urbano . Spada na področje 
urbanega izobraževanja, ki označuje zelo 
dinamična in kompleksna urbana okolja s 
skupnostmi, ki jih je oblikovala 
diskriminatorna preteklost. Urbano 
izobraževanje opredeljuje prisotnost 
neenakosti, ki se kaže tudi v večjih 
nesorazmerjih v dostopu mestnih 
prebivalcev do izobraževanja. Razlike je 
običajno mogoče zaslediti na ravni 
mestnih in primestnih šol, kar ustreza vzorcu ekonomskih neenakosti.  

Urbana umetnost ima še eno značilnost, zaradi katere je zelo integrativna, 
participativna, daje moč  in omogoča spodbujanje ideje o družbeno  
vključujoči Evropi. Odprta je za nadnacionalne medkulturne mreže in 
izmenjavo. Povezovanje ljudi različnih ozadij je tako lažje prek urbane 
umetnosti kot prek tradicionalne umetnosti, saj je slednja običajno zelo 
nacionalno zakoreninjena. 

 

 

Vaja 1.5 

Za praktično vključevanje 
mentorjev ali drugih odraslih 
udeležencev v umetniško 
ustvarjanje priporočamo vajo 
»RAPresenting«, na koncu tega 
modula. 

Vaja 1.4 

Navdih za povezovanje 
posameznih pripadnikov 
skupnosti z urbanim okoljem 
lahko najdete v vaji 
»Pripovedovanje zgodb: 
Urbane legende,« ki se nahaja 
na koncu modula.   
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1.2.3 Metode izobraževanja na področju 

urbanih umetnosti 

Izobraževanje na področju urbanih umetnosti je oblika umetnostne vzgoje z 
elementi urbane umetnosti, ki predstavlja pomembno orodje za razvoj 
skupnosti. Ne smemo ga podcenjevati, saj omogoča razvoj socialnega in 
kulturnega kapitala , s čimer spodbuja opolnomočenje skupnosti.   

Vprašanje, ki se zdaj postavlja, je, kako to počnejo izobraževalci s področja 
urbanih umetnosti? Kakšne so njihove metode in pristopi? Z našim 
projektom poskušamo skupaj razviti metode izobraževanja na področju 
urbanih umetnosti z uporabo prednosti umetnostne vzgoje na urbanem 
področju in s tem razviti inovativen koncept nadaljnjega izobraževanja in 
opolnomočenja. 

Obstaja na tisoče učnih načrtov umetniškega izobraževanja . Zato ni enotnega 
metodološkega postopka, vendar si v okviru našega projekta prizadevamo 
razviti lastne strategije, ne le zaradi urbanih elementov - v smislu oblike 
umetnosti, urbanega okolja in ciljnih skupin -, ki jih nenehno poskušamo 
vnesti , temveč tudi zaradi rezultatov, pridobljenih v okviru naše izhodiščne 
raziskave o transdisciplinarnem in večjezičnem izobraževanju na področju 
urbanih umetnosti. 

Izobraževalci na področju urbanih umetnosti, ki smo jih intervjuvali, ne 
verjamejo v metodo, usmerjeno v izdelek. Vsi so govorili o procesu ukvarjanja 
z umetniškim ustvarjanjem in ne o rezultatu. Pedagogi tudi ne razlikujejo 
med različnimi umetniškimi disciplinami. Urbana umetnost lahko vključuje 
elemente uprizoritvene umetnosti, kot so ples, drama, pa tudi glasbo, 
literaturoo, poezijo, pripovedovanje zgodb, in različne vrste vizualne 
umetnosti, vključno s filmi in fotografijo, obrtjo, oblikovanjem, digitalno 
umetnostjo itd. Nabor je zelo širok in ne opredeljuje metod, ki jih izberejo 
pedagogi, tisto, kar opredeljuje strategije, ki jih uporabljajo pri poučevanju 
svojih predmetov ali delavnic, je glavni cilj, ki ga imamo kot pedagogi v mislih. 

Glavni cilji, ki odločajo o izbrani metodologiji in se na splošno prekrivajo, so 
običajno naslednji : 

• Projektno učenje specifičnih spretnosti   
Splošna ideja je, da udeleženci pridobijo umetniške in tehnične 
spretnosti s področja likovne umetnosti in/ali tehnologije. Avstrijski 
Klub Firefly služi kot dober primer s svojo zgodbo »Na koncu je vedno 
glasba«. V okviru tega društva so se osebe s kognitivnimi motnjami 
naučile postati didžeji. Podobno so se nekateri slovenski zaporniki 
lahko vključili v projekt »Filmsko ustvarjanje za rešetkami« , ki ga je 
izvajala ekipa Hupa Brajdič, kjer so se lahko naučili osnov filmske 

https://www.fireflyclub.at/
https://urbart.eu/at-the-end-there-is-always-music-austria/
https://urbart.eu/at-the-end-there-is-always-music-austria/
file:///C:/Users/tisa/Desktop/Film%20making%20behind%20bars
https://www.hupabrajdic.com/
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teorije in rokovanja z opremo. Ta znanja in izkušnje imajo trajno 
vrednost. 

• Tečaji, ki temeljijo na učenju jezika  
Udeleženci ustvarjajo, hkrati pa se počasi učijo novega jezika, je 
metoda, ki se običajno uporablja pri priseljencih. Kot v okviru projekta 
»Selfi«, ki trenutno poteka v Ljubljani. Ženske s Kosova, iz Iraka, Irana 
in od drugod med obiskovanjem jezikovnega tečaja pletejo svoje 
avtoportrete. 

• Terapevstki 
Umetnost je tudi oblika terapije in povezovanja z lastno notranjostjo. 
»Pan Intercultural Arts«, združenje s sedežem v Londonu  skuša z 
umetnostjo lajšati travme mladih migrantov, beguncev in prosilcev za 
azil, kar delijo v svoji zgodbi »Driving social Change«. 

 

 
FOTO: »Building Bridges«, Združeno kraljestvo  

  
Podobno deluje kolektiv Red Earth Collective iz Birminghama, ki z 
umetnostjo spodbuja dialog o duševnem zdravju med 
marginaliziranimi in rasno označenimi skupnostmi, kot so zapisali v 
svoji zgodbi »Pogovorimo se o duševnem zdravju« . 

• Druženje  
Umetniška prizadevanja so lahko tudi način, da se udeleženci 
povežejo med seboj, se pogovarjajo, sklepajo prijateljstva, se počutijo 
pripadnike skupnosti in lahko prispevajo k njeni rasti. Na primer, 
marginalizirane osebe v avstrijskem mestu Gradec imajo p riložnost za 
druženje v okviru delavnic s sintesajzerji . Več o tem preberite v zgodbi 
URB_ART Just Jamming. Udeleženci ustvarjajo glasbo, predvsem pa 
se zbirajo, komunicirajo, ustvarjajo skupnost. Podobno se islandski 
zaporniki moškega spola vsak teden  zbirajo, da bi skupaj z 
neodvisnimi pedagogi raziskovali različne umetniške prakse . 

http://www.oloopdesign.com/projekti/selfi/
https://www.pan-arts.net/
https://urbart.eu/driving-social-change/
https://www.redearthcollective.org.uk/
https://urbart.eu/lets-talk-about-mental-health/
https://urbart.eu/just-jamming-austria/
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FOTO: Projekt »Broken Barriers«, Islandija  

 
 

• Usmerjene k zaslužku  
Nekateri umetniški projekti so namenjeni finančni podpori 
udeležencev, eden od projektov, ki smo jih obravnavali v okviru IO2, se 
je imenoval Razkrite roke in je bil namenjen podpori skupini migrantk, 
ki živijo v Sloveniji, pri odprtju lastne spletne trgovine. 

 

 

 

   

 

1.3  Faktorji uspeha in izzivi izobraževanja 

na področju urbanih umetnosti  

1.3.1 Odlični učitelji 

Kot je prepričljivo pokazala naša temeljna raziskava, so učitelji zelo 
heterogena skupina , na splošno dobro izobražena na področju likovne vzgoje, 
pa tudi na drugih področjih, kot so pedagogika, andragogika, antropologija, 
specialna pedagogika, socialno delo, psihologija in nenazadnje posamezne 
umetniške discipline. Vendar formalne diplome niso nujno potrebne, saj se je 
mogoče pedagoških, andragoških in umetniških veščin naučiti tudi zunaj 
univerz. Ne glede na to, ali gre za samostojne likovne pedagoge ali pridružene 
strokovnjake, radi delajo v majhnih in lokalnih skupinah posameznikov. Zato 
se ne osredotočajo na diplome, temveč cenijo tudi praktične spretnosti.  

Vir za samostojno učenje 
Izobraževanje na področju urbanih umetnosti je povsod okoli nas. Vpliva 
na ljudi in življenje v posameznih krajih. Če želite storiti še korak dlje, si 
oglejte orodja za samostojno učenje Moč urbane umetnosti: Prestopanje 
meja in Urbane umetnosti v času kovida .  
 

http://www.oloopdesign.com/en/events/revealed-hands/
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Izobraževalci so ključni za uspeh urbanega umetniškega izobraževanja , zato 
so eden od dejavnikov uspeha. Mnogi med njimi verjamejo, da je 
izobraževanje njihovo poslanstvo, saj z ustvarjalnostjo izboljšujejo življenja 
posameznikov in družbe kot take. Še vedno pa njihova ideja ni »pomagati«, 
temveč asistirati posameznikom in jim omogočiti, da soustvarjajo kot 
enakopravni. Učitelji se običajno odlikujejo tudi po svojih socialnih veščinah, 
čutijo in izražajo veliko empatijo, kar jim omogoča, da delavnice izvajajo na 
načine, ki so najbolj primerni za posamezne skupine udeležencev. Poleg 
izobrazbe in spretnosti morajo biti izobraževalci tudi empatični. Ewa 
Marcinek, učiteljica kreativnega pisanja z Islandije, deli svojo zgodbo o 
uspehu z naslovom »Nuditi prostor« v Zbirki zgodb URB_ART. Poudarja, da je 
pri vodenju delavnic pomembno biti spodbuden in ranljiv, zlasti pri težavah, 
s katerimi se soočajo priseljenci. Iz  istega razloga so učitelji po njenem 
mnenju odgovorni tudi za ustvarjanje varnih prostorov , v katerih je ključnega 
pomena povezanost z udeleženci.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Financiranje 

Vprašanje financiranja ni zanemarljivo. Čeprav obstajajo številni programi, 
namenjeni širjenju sredstev za umetnost, za umetniško izobraževanje in  za  
izobraževanje odraslih, iz katerih lahko črpajo izobraževalci, je financiranje 
eden največjih izzivov na tem področju. Kot rečeno, so se vsi udeleženci 
izvedene raziskave strinjali, da je treba povečati financiranje izobraževanja na 
področju urbanih umetnosti. Poleg tega so izrazili željo, da bi bilo financiranje 
manj projektno usmerjeno ter bolj dolgoročno in stabilno. Mnogi med njimi 
na tem področju delajo nekaj let, nato pa se zaradi izčrpanosti zaradi 
nenehnega iskanja kratkoročnega financiranja odločijo za druge, bolj 
zanesljive sektorje dela. 

Finančna stabilnost bi koristila tudi nizkokvalificiranim odraslim iz 
prikrajšanih skupnosti, saj bi nedvomno pomenila tudi stabilnejše okolje, ki 
ga potrebujejo številni ranljivi udeleženci . Za razliko od večine potrebujejo 

FOTO: »Nuditi prostor«, Islandija  

https://urbart.eu/holding-a-space-iceland/
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daljše obdobje, da se sprostijo in da je napredek viden. Le stabilno okolje jim 
omogoča, da se odprejo, izrazijo radovednost in pripravljenost za učenje. To 
je torej še en razlog za vzpostavitev trajnejše sheme financiranja.  

Sodelujoči v raziskavi so se pritoževali glede ozkih administrativnih kategorij , 
v katere se morajo vmestiti, ko zaprosijo za financiranje. Nevladna 
organizacija, ki je na primer formalno namenjena pomoči problematični 
mladini, pogosto ne more zaprositi za financiranje umetniško usmerjenega 
projekta. Prijavitelji morajo biti iznajdljivi, da ustrezajo določenemu profilu, ki 
ga lahko omejujoče predpišejo upravni organi. Zelo podobno vprašanje se 
pojavi pri priznavanju učinkov določenega projekta. Zaposleni v upravi želijo 
videti takojšnje in konkretne rezultate, medtem ko izobraževanje na področju 
urbane umetnosti ni h itra rešitev, temveč počasen in zavit proces, ki ga je 
mogoče izmeriti šele na dolgi rok; glejte celostni koncept trajnosti in 
procesno usmerjeno metodologijo, ki jo opisujemo v modulu 2. V vsakem 
postopku prijave je najbolje navesti kratkoročne in dolgoročne cilje.  

Samo sprašujemo se lahko, kaj bi se zgodilo, če bi občine, države in EU 
povečale proračunska sredstva, namenjena za urbano umetnostno 
izobraževanje. Ali bi lahko urbana umetnost z večjo in bolj stabilno podporo 
zaživela? 

1.3.3 Spregovorimo še o prostoru 

Še en pomemben dejavnik, ki odloča o uspehu (ali neuspehu) izobraževanja 
na področju urbane umetnosti,  so prostori. Anketiranci v izhodiščni raziskavi 
so si želeli več ali bolje opremljenih skupnostnih centrov, v katerih bi bila 
umetnost stalno na voljo , udeleženci in učitelji pa bi se jim lahko enakovredno 
pridružili. Ker skupnostni (umetniški) centri niso nekaj povsem novega ali 
izjemno redkega, predvidevamo, da obstajajo vprašanja, kako točno delujejo 
obstoječi, zato so tu bolj oprijemljive značilnosti, ki bi jih morali takšni  centri 
ponujati. 

Prostori morajo biti prostorni, udobni, zračni in čim bolj odprti.  Nekateri 
udeleženci potrebujejo možnost, da se oddaljijo od skupine, če se morajo 
umiriti ali preprosto imeti nekaj časa zase.  

Odprtost ni mišljena le v simbolnem smislu, ampak tudi konkretno, saj je bil 
predlagan park, terasa ali druga vrsta objekta, kjer bi se mimoidoči lahko 
ustavili, postali radovedni in se potencialno potopili v urbano umetnost. 
Navsezadnje so se urbane umetnosti razvile na ulicah in tam se počutijo 
najbolj domače. 

file:///C:/Users/tisa/Desktop/Module%202


26 
 

 

1.3.4 Obveščanje 

Zadnji dejavnik uspeha, za katerega menimo, da ga je treba omeniti, je 
povezan s komuniciranjem oziroma zagotavljanjem javnih informacij o 
dejavnostih na področju urbanih umetnosti. Preprosto povedano, širjenje 
informacij o številnih prednostih  izobraževanja na tem področju. Naša 
izhodiščna raziskava je ponovno jasno pokazala, da imajo urbani likovni 
pedagogi veliko ponuditi, žal pa te informacije včasih ne dosežejo 
predvidenih udeležencev. Zato so ključnega pomena družbeni mediji in 
pokritost v lokalnih medijih. Oboje je seveda povezano s stabilnimi finančnimi 
sredstvi.  

Vzpostavitev stalne spletne infrastrukture, ki bi bila lahko berljiva, lahko 
dostopna in redno posodabljana, bi močno povečal število udeležencev. Prav 
tako mora biti promocija usmerjena neposredno v marginalizirane skupine  in 
pri tem uporabljati ustrezne jezike. Zadnje priporočilo je zagotoviti, da 
komunikacijski kanal ostane posodobljen in obstaja dlje kot nekaj let. 

1.4 Dodatek 1: Viri za 

samostojno učenje 
1.4.1 Razlikovanje med urbano in ulično umetnostjo 

Modul 1 Izobraževanje na področju urban ih umetnosti 

Razlikovanje med urbano in ulično umetnostjo  

Navodila 
1) Poskusite se spomniti raznolikosti slogov ulične 
umetnosti, ki jih lahko srečate v svojem mestu. Kateri 
so po vašem mnenju najbolj reprezentativni ulični 
umetniški izdelki v vašem mestu?  

2) Oblikujte preprost zemljevid svojega mesta, na 
katerem bodo prikazane »vroče točke« ulične 
umetnosti. Če tovrstni zemljevid še ne obstaja, svoj 
zemljevid  lahko izboljšate in ga ponudite lokalnim 
skupnostim, da obogatite ozaveščenost in turistično 
ponudbo mesta. 

3) Če želite izvedeti več o ulični umetnosti po svetu, 
obiščite spletno stran https://streetartcities.com/. Na 
spletni strani poiščite svoje mesto ali druga mesta, ki 
vas zanimajo. Če vas predstavljene ulične umetnosti 
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pritegnejo, prenesite aplikacijo streetartcities in se 
pripravite na nove dogodivščine.   

Trajanje 3 h 

Povezava streetartcities.com 

 

1.4.2 Zgodovina urbanih umetnosti 

Modul 1 Izobraževanje na področju urban ih umetnosti 

Zgodovina urbanih umetnosti 

Navodila 
Urbana umetnost sega daleč nazaj v zgodovino. Če želite v 
celoti razumeti njeno ozadje, si oglejte, premislite in se 
poglobite v zgodovino ulične umetnosti.  

 
Trajanje 2 h 

Povezava From Writing to Street Art / Google Arts and Culture 

 

1.4.3 Urbana umetnost v obliki »flashmobov«   

Modul 1 Izobraževanje na področju urban ih umetnosti 

Urbana umetnost v obliki »flashmobov«   

Navodila Flash mob je skupnostna oblika izražanja, pri kateri 
skupina ljudi nepričakovano izvede umetniško akcijo na 

https://streetartcities.com/
https://artsandculture.google.com/story/kgVRBiI8Mw8A8A
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javnem mestu. S to urbano umetniško obliko skupina 
ljudi posreduje estetska, politična ali družbena sporočila. 
Z ogledom posnetkov različnih flash mobov in branjem 
člankov o njih si lahko ustvarite predstavo o tem, kako 
se urbana umetnost uporablja za izražanje misli, idej, 
želja ali umetniških spretnosti v družbi.  
Nato razmislite o vprašanju, do katerega bi se želili javno 
opredeliti, ustvarite svojo obliko flash mob-a in ga 
izvedite v svojem mestu. 
 

Trajanje 3 h 

Povezava Flash Mob Article / CNN  
Flash Mob Article / Social Interest Research  
Greenpeace Flash mob / The Guardian  
Flash Mob in Munich / YouTube  
Protest Flash Mob (India) / YouTube 
Protest Flash Mob (Israel) / YouTube 

 

1.4.3 Moč ulične umetnosti za skupnosti 

Modul 1 Izobraževanje na področju urban ih umetnosti 

Moč ulične umetnsoti za skupnosti  

Navodila 1) Premislite in dopolnite zgornji seznam vplivov 
izobraževanja na področju urbanih umetnosti s 
konkretnimi primeri iz vašega mesta.  

2) Nato prisluhnite multimedijski vizualni umetnici 
Danieli de Castro Sucre, ki zelo zavzeto govori o moči 
umetnosti ter sporočilih in čustvih, ki jih lahko prenese 
gledalcem, in razmišlja o moči urbane umetnosti. 

3) Po navdihu njenega govora napišite esej o tem, kako 
bi določene zvrsti urbane umetnosti lahko pomagale 
rešiti najbolj perečo težavo v vaši soseski ali mestu. 

Trajanje 4 h 

Povezava Daniela de Castro Sucre / YouTube 

 

1.4.4 Moč urbane umetnosti: Prestopanje meja  

Modul 1 Izobraževanje na področju urban umetnosti  

Moč urbane umetnosti: Prestopanje meja  

http://edition.cnn.com/2003/TECH/internet/08/04/flash.mob/
http://www.sirc.org/articles/flash_mob.shtml
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/dec/29/art-effective-protest-campaigners-environmental-social-greenpeace-waste-banks-flash-mobs
https://www.youtube.com/watch?v=NMnfY5O5qSg&list=PLh38PHFAZKGiVSbKp0pNLVzo9I63-eyt-
https://www.youtube.com/watch?v=WkZqvCZQuzU
https://www.youtube.com/watch?v=8XfgN5mOmGo
https://www.youtube.com/watch?v=FnKtA9LBpKI
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Navodila Urbana umetnost ima neverjetno moč preseganja vseh vrst 
meja. Ne le politične in družbene, temveč tudi jezikovne. Cilj 
te dejavnosti je povečati znanje o različnih načinih 
premagovanja vseh vrst ovir z uporabo urbane umetnosti in 
izobraževanja na področju urbane umetnosti. 

Trajanje 3 h 

Povezava CROSSING BORDERS / CROSSING BOUNDARIES 

 

1.4.5 Urbane umetnosti v času kovida 

Modul 1 Izobraževanje na področju urban ih umetnosti 

Urbane umetnosti v času kovida 

Navodila 1) Družbena vloga urbanih umetnosti je zelo 
pomembna ne le za prebivalce z manj možnostmi , 
temveč zlasti v času negotovosti. Katera umetnost 
je bila med nedavnimi omejitvami zaradi 
pandemije kovida najlažje dostopna javnosti v 
vašem mestu?  

2) Poskusite ugotoviti, ali so v obdobju kovidnih 
omejitev v vašem mestu nastala kakšna nova dela 
urbane umetnosti. 

3) Sledite povezavam, ki jih ponujamo, da bi izvedeli 
več o novih načinih deljenja umetnosti , ki so v 
času kovidnih omejitev nastale iz velikega 
umetniškega potenciala urban ih umetnosti. 

Trajanje 3 h 

Povezava Art Seen: The Power of Street Art Under COVID  
https://www.youtube.com/watch?v=APFjwdymkHo    
Urban Arts Project MADE: SPEAKFEST 21  
https://www.youtube.com/watch?v=o9JSWR9Byvs 
https://www.youtube.com/watch?v=XOKvIepmGqw 

1.5 Dodatek 2: Praktične 

aktivnosti 
1.5.1 Mi smo umetniki 

Aktivnost št : 1 Modul 1  

https://artsandculture.google.com/story/3gXhZIamEIMBIA
https://www.youtube.com/watch?v=APFjwdymkHo
https://www.youtube.com/watch?v=o9JSWR9Byvs
https://www.youtube.com/watch?v=XOKvIepmGqw
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Mi smo umetniki 

Ciljna skupina Člani skupnosti 

Navodila Vsakdo zna nekaj, česar drugi ne znajo. Včasih ljudje svoje 
znanje in spretnosti jemljejo kot nekaj samoumevnega in 
ne pomislijo, da bi se lahko komu zdele zaželene. Cilj 
delavnice je odkriti te veščine in najti način, kako jih v 
kratkem času uspešno posredovati drugim. Posedovanje 
določene spretnosti lahko pomaga pri pridobivanju želene 
identitete znotraj skupine; pridobivanju samozavesti in 
spoštovanja okolice, kar lahko pomaga deprivilegiranim 
ljudem, da se bolje vključijo v družbo.  

Materiali • Fotografije za proces »možganske nevihte«, 
• papir in svinčniki, 
• žoga, 
• pripomočki za oblikovanje parov. 

 
Navodila Korak 1 - Udeleženci se zberejo v krogu, v središču katerega 

je nekaj fotografij dejavnosti urbanih umetnosti. Vsakdo 
izbere fotografijo, ki ga navdihuje. Nato se v krogu 
predstavi (ime, kraj), opiše fotografijo in pove, zakaj jo je 
izbral. 
 
Korak 2 - Vsak udeleženec dobi pisalo in papir ter ima nekaj 
minut časa, da razmisli o svojem dragocenem znanju in 
veščinah. Premislijo, katere spretnosti imajo in se odločijo 
za preprosto spretnost, katero bi zlahka naučili druge 
udeležence. To je lahko pesem ali recitacija v tujem jeziku, 
trik, plesni korak, ritem beatboxa, zgodba, spretnost risanja, 
igra, spretnost s prsti ali rokami ... nekaj, kar se drugi lahko 
naučijo takoj. 
 
Korak 3 - Udeleženci si podajo žogo. Oseba, začenši z 
mentorjem delavnice, ki ima žogo, ponovi svoje ime, državo 
izvora in poklic, nato pa v enem stavku opiše spretnost, ki 
jo lahko nauči druge. To je lahko preprosta ali bolj 
zapletena spretnost, vendar taka, ki se je lahko hitro 
naučite (v 10 minutah) in ki za vadbo ne potrebuje 
dodatnih pripomočkov (razen tistih, ki so že v sobi).  
 
Korak 4 - Pari so izbrani s pomočjo žreba, da bi se izogni li 
dajanju prednosti bolj zaželenim spretnostim ali 
partnerjem. 
 
Korak 5 - 20 minut, ki jih udeleženci uporabijo za 
poučevanje in učenje. Vsak  v paru uči drugega in se od 
njega uči. 
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Korak 6 - Demonstracija novo naučene spretnosti s strani 
vsakega od udeležencev. Razmislek o spretnostih in 
procesu učenja. 
 
Korak 7 - Povratne informacije s pomočjo podajanja žoge.  
  

Zaključek Zaključna razprava poudarja umetniški potencial vsakogar 
in potrjuje zavedanje, da je vsakdo pomemben član družbe.  

Dodatni 
komentarji Priporočila za nadaljnje delavnice:  

- izmenjava parov, tako da se vsak nauči veščin drugega.  

- udeleženci razpravljajo o tem, ali imajo še kakšne druge 
spretnosti, ki jih v okviru te kratke in preproste predstavitve 
spretnosti niso mogli predstaviti. 

- udeleženci razpravljajo o tem, katere spretnosti drugih bi 
se radi naučili, morda izberejo eno in tako nosilec te 
spretnosti postane njihov mentor.  

- udeleženci razvijejo zamisel o tem, katerih spretnosti bi se 
lahko naučili in jih posredovali drugim  izven te delavnice;  

- udeleženci so spodbujeni k lastni organizaciji dejavnosti, ki 
temeljijo na njihovih spretnostih. 
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1.5.2 Zemljevid ulične umetnosti v mojem 

mestu 

Aktivnost št : 2 Modul 1  

Zemljevid ulične umetnosti v mojem mestu  

Ciljna skupina 
 

 
Umetnostni pedagogi, umetniki, strokovnjaki s področja 
umetnosti in kulture, člani skupnosti  

Navodila Ulična umetnost nas v urbanem okolju obdaja v različnih 
oblikah, kot so grafiti, ulična glasba, drugi umetniški 
performansi, umetniške instalacije, gverilsko vrtnarjenje ... 
Včasih je sploh ne opazimo, včasih pa nas  nagovori ali 
spodbudi k razmišljanju. Nekatere oblike ulične umetnosti 
nam nudijo estetski užitek, druge posredujejo družbeno- ali 
političnokritično sporočilo, ponekod mestna ali državna 
politika ureja umetniško izražanje na ulici. S to vajo želimo 
ozavestiti odnos udeležencev do ulične umetnosti. 

Materiali  Mobilnik in/ali skicirka,  
kopije mestnega zemljevida. 

 
Navodila Korak 1 - Mentor  predstavi temo delavnice in poda namige 

za pogovor: oblike ulične umetnosti v mestu, sporočila ali 
namen uličnih umetnosti, občinski in državni predpisi. 

Korak 2 - Posamezno ali v parih (če je skupina večja) se 
odpravite na 45-minutni sprehod po mestu in poiščite 
primere ulične umetnosti, jih fotografirajte ali snemajte, 
zapišite informacije o njih ali jih skicirajte. Udeleženci se 
dogovorijo, v katere smeri mesta bodo šli, da ne bodo 
obiskovali istih krajev. Ko odkrijejo obl iko ulične umetnosti, 
označijo kraj na zemljevidu mesta. 

Korak 3 - Po vrnitvi si posamezniki ali pari med seboj 
izmenjajo informacije, pokažejo fotografije ali 
videoposnetke o tem, kaj so videli. Skupaj označijo vse 
točke ulične umetnosti na skupnem zemljevidu mesta. 
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 1.5.3 Pripovedovanje zgodb: Urbane 

legende   

Aktivnost št : 3 Modul 1  

Pripovedovanje zgodb: Urbane legende 

Ciljna skupina Člani skupnosti 

Navodila Izhodiščno vprašanje delavnice naslavlja legendo, ki je 
najbolj povezana s sosesko ali celotnim mestom, v katerem 
živijo udeleženci . To je lahko legenda o izvoru ali urbana 
legenda, mit ali zgodba, ki jo sestavljajo izmišljene prigode, 
povezane z grozljivkami, vraževerji, duhovi, demoni,  
nezemljani in drugimi strašljivimi pripovednimi elementi. 
Mestne legende pogosto izhajajo iz lokalne zgodovine in 
ljudske kulture. Tudi če s sosesko ali mestom ni povezana 
nobena posebna urbana legenda, obstaja legenda o 
nastanku vsakega mesta, ki jo pozna večina prebivalcev . Cilj 
dejavnosti je podpreti udeležence, da se bodo počutili 
udobno pri pripovedovanju ne le urbane legende, temveč 
tudi zgodbe o sebi v mestu.  

Materiali • Pametni telefon, 
• računalnik z velikim zaslonom  

 
Navodila 

 
Korak 1 - Udeleženci se zberejo v krogu. Vsaka oseba se na 
kratko predstavi, predstavi tudi mesto, iz katerega prihaja. 
 
Korak 2 - Udeleženci naj razmislijo o legendah ali  pripovedih 
o mestu, v katerem živijo, ki jim najprej pridejo na misel. 
 
Korak 3 - Ko so pripravljeni, so udeleženci povabljeni, da 
legendo predstavijo drugim v obliki, ki jim je najbolj všeč. Če 
pri pripovedovanju zgodbe niso samozavestni, imajo na 
voljo druge možnosti, da na velikem zaslonu predvajajo 
pesem, glasbo ali videoposnetek, povezan s to legendo.  

Zaključek V zaključni razpravi poskusite poiskati osnovne značilnosti in 
elemente, ki so lahko skupni legendam iz različnih mest. 
Udeležence povabite, da povedo svojo zgodbo o življenju v 
mestu. 

Dodatni 
komentarji 

Udeleženci so povabljeni , da več poizvedo o mestnih 
legendah in pripovedovanju zgodb v pripovedovalskih 
centrih ter se udeležijo pripovedovalskih predstav in 
delavnic v svojih mestih. 
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1.5.4 RAPrezentiranje 

Aktivnost št : 4 Modul 1  

RAPrezentiranje 

Ciljna skupina Člani skupnosti 

Navodila Glasba lahko pomaga pri premagovanju različnih kulturnih 
ovir, vzbuja različna čustva in čustvena stanja ter spodbuja 
neverbalno in verbalno komunikacijo, ki jo želimo 
vzpostaviti v skupini različnih ljudi.  
 
Na tej delavnici udeleženci ustvarijo preprost rap, ki temelji 
na osebnih izkušnjah (ne)sprejemanja, vključevanja ali 
izključevanja v družbi. 

Materiali • brezžični internet , 
• pametni telefonu, 
• zvočnik z bluetooth povezavo ,  
• glasbila (po želji udeležencev) 

 
Navodila Korak 1 - Udeleženci se zberejo v krogu. Vsaka oseba se na 

kratko predstavi. 
 
Korak 2 - Mentor razloži temo delavnice in poda namige za 
prost pogovor: Kateri so skupni upi, težave, ovire ali želje v 
življenju, ki jih udeleženci lahko delijo z drugimi? 
 
Korak 3 - Ustvarite pare tako, da v vrečko (škatlo) položite 
bonbone, od katerih se dva ujemata (če je število liho - v 
enem primeru uporabite tri bonbone). Udeleženci naj 
izžrebajo svoj par. 
 
Korak 4 - Pari se pogovarjajo o različnih ali skupnih 
izkušnjah, ki bi jih lahko delili v rap pesmi. Če je potrebno, 
lahko mentor predhodno pregleda priročnike za pisanje 
rapa, npr. https://www.wikihow.com/Write-a-Rap-Song ali 
enega od tutorialov za ustvarjanje rapa. Udeleženci napišejo 
besedilo, ki je lahko zelo preprosto, in na YouTubu izberejo 
glasbeno podlago. Če želijo, lahko tudi sami pripravijo 
glasbeno podlago.  
 
Korak 5 - Pari izvedejo svoje pesmi pred občinstvom in 
pridobijo povratne informacije. 
 

Zaključek Ustvarjanja glasbe se je mogoče naučiti in nekje je treba 
začeti. Ni nujno, da so naše prve pesmi najboljše, vendar je 
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njihovo sporočilo lahko zelo pomembno tako za nas kot za 
druge. 

Dodatni 
komentarji 

Daljša delavnica lahko vključuje izdelavo ritma v digitalni 
zvočni delovni postaji ali v živo s pomočjo strojne opreme. 
Naslednje faze lahko vključujejo mešanje in nadgradnjo 
skladbe ter učenje, kako objav ljati na spletnih platformah. 

 

1.4.5 Ulična umetnost: Skiciranje 

Aktivnost št : 5 Modul 1  

Ulična umetnost : Skiciranje 

Ciljna skupina Člani skupnosti 

Navodila Ulična umetnost je najbolj prisoten in javno viden del 
urbane umetnosti. Veliko ljudi ulično umetnost povezuje z 
grafiti, ki jih vsak dan srečujejo v svojih mestih. 
 
Da bi obvladali izdelavo grafitov in da bi bili ti sprejeti kot 
umetniško delo, je potrebno znanje in bogate izkušnje.  
 
Na tem skiciranju bodo udeleženci spoznali različne 
umetniške elemente (npr. barve, kontraste, kompozic ijo), 
razvili svoj slog in okrepili ustvarjalni izraz.  

Materiali • papir različnih debelin in dimenzij , 
• svinčnik, 
• radirka, 
• ostružilo, 
• črni markerji različnih debelin (npr. Pigma 

Micron), 
• barvni markerji . 

Navodila Korak 1 - Mentor pripravi vse potrebno gradivo za 
delavnico.  
Korak 2 - Vodja dejavnosti lahko pripravi različna 
vsebinska izhodišča, ki jih udeleženci upoštevajo pri 
ustvarjanju skice (npr. barvna shema, kompozicija), in jih 
deli z udeleženci. Pri tem si lahko pomagajo z različnimi 
spletnimi orodji, lahko pa se uporabijo tudi videoposnetki, 
na primer Introduction to Sketching / etchrstudio.com.   
Korak 3 - Mentor in udeleženci skupaj skicirajo v skladu z 
uvodnimi premisleki.  
Korak 4 - Ko so skice končane, jih obesijo na manjšo 
razstavo ter delijo misli in občutke, ki so jih imeli med 
skiciranjem. 
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Zaključek Med procesom skiciranja je pomembno, da se z udeleženci 
pogovorite o vplivu (ulične) umetnosti na druge ljudi. Ob 
koncu srečanja lahko udeleženci izrazijo svoje misli in 
občutke o procesu skiciranja ter si izmenjajo ideje za 
prilagoditev in nadaljnji razvoj svojih skic.  
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2. IZOBRAŽEVANJE NA 

PODROČJU URBANE 

UMETNOSTI ZA DRUŽBENE 

SPREMEMBE 

  

Kot je bilo predstavljeno zgoraj, izobraževanje na področju urban ih 
umetnosti ne vsebuje le umetniških in izobraževalnih elementov za razvoj 
posameznika, temveč lahko prispeva tudi k družbenim spremembam. 
Namen tega poglavja je opisati, katere so povezovalne strategije, katere 
družbene koristi je mogoče doseči z izobraževanjem na področju urban ih 
umetnosti in kako je to mogoče konkretno izvajati v praksi.  

V tem modulu so pojasnjene: 

● načela in stične točke urbanosti, umetnostnega izobraževanja in 
družbenih sprememb, 

● perspektiva kritičnega zavedanja o izobraževanju na področju urbane 
umetnosti in družbenih spremembah, 

● oblikovanje rešitev za socialno vključevanje/kohezijo, 

● spodbujanje družbenih sprememb z uporabo izobraževanja na področju 
urbanih umetnosti, 

● transkulturnost in identiteta kot ključna pojma. 

Modul usposabljanja je namenjen izobraževalcem odraslih, skupnostnim 
izobraževalcem, socialnim delavcem, samostojnim umetniškim 
izobraževalcem, umetnikom in drugim strokovnjakom na področju 
umetnosti in kulture, ki jih zanima izobraževanje na področju urban ih 
umetnosti za namene družbenih sprememb. S preprostim teoretičnim 
ozadjem, viri za samostojno učenje in praktičnim delom bomo posredovali 
znanje, kompetence in veščine.  
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Kako pomembna je urbanost? 

V Modulu 1 smo se vprašali : Kje drugje kot 
v mestih bi imela umetnost večji potencial 
za družbeno in izobraževalno 
posredovanje? 

V današnjem času so mesta po vsej Evropi 
dom velikega dela prebivalstva. So tudi 
družbena, gospodarska in kulturna 
središča rasti in inovacij. Če pogledamo 
podatke Svetovne banke o deležu 
prebivalstva med mesti in podeželjem v 
letu 2020, se v državah partnerskih organizacij projekta URB_ART pokažejo 
naslednje številke. 

Odstotek urbanizacije kaže, kolikšen delež prebivalstva posamezne države 
živi v urbanih območjih.

 

Iz teh podatkov je mogoče sklepati, da so mestna območja zelo pomembna, 
saj v njih živi večina prebivalstva teh držav. Evropska komisija ugotavlja, da 
»mesta niso le gonilo gospodarstva, ampak so tudi neprekosljivi ponudniki 
osnovnih elementov za kakovost življenja v vseh pomenih: okoljskem, 
kulturnem in družbenem.« Za urbano umetnost je to pomembno, saj se v 
veliki meri odvija v mestih, kjer vsakodnevno sobivajo različni prebivalci in 
družbeni sektorji. To lahko ponazorite z mini dejavnostjo »Urbanizacijski kviz«. 

Vaja 2.1 

Da bi člani skupnosti prišli v 
stik z mestno okolico, lahko 
uporabite praktično dejavnost 
»urbani:zvoki«. Pri tem 
udeleženci slušno raziskujejo 
mesto in iz posnetega gradiva 
ustvarijo skladbo. 
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2.1 Kje se izobraževanje na področju 

urbane umetnosti stika z družbenimi 

spremembami? 

2.1.1 Družbena sprememba se začne z 

interakcijo z Drugim 

V družbi se nenehno dogajajo spremembe. Zato je pomembno vedeti, 
kaj razumemo kot družbene spremembe: 

Družbene spremembe lahko opredelimo kot način, na katerega se 
sčasoma spreminjajo človeške interakcije, odnosi, vedenjski vzorci in 
kulturne norme. Te spremembe na koncu preoblikujejo kulturne in 
družbene institucije, koncepte in pravila, kar neizogibno dolgoročno 
vpliva na družbo. Te spremembe in preobrazbe niso nujno dobre ali 
slabe, so pa globoke. Na površju morda ne opazimo družbenih 
sprememb; za povzročitev ene spremembe so lahko potrebna leta - 
celo stoletja - delovanja .1 

Družbene spremembe se dogajajo na vseh ravneh in področjih družbe. Dve 
pogosti vrsti družbenih sprememb sta tisti, ki jih spodbujajo institucije ali 
množične organizacije. Ti dve vrsti akterjev, ki vplivata na družbene 
spremembe, lahko poznamo tudi po logiki od zgoraj navzdol ali od spodaj 
navzgor, saj bi od zgoraj navzdol vključevale institucije na višji ravni, od spodaj 
navzgor pa organizacije ali gibanja na najnižji ravni.  

Da bi videli, kako lahko pristop »od spodaj« vpliva na družbeno okolje, si lahko 
ogledate zgodbo o uspehu URB_ART »Rešeni z glasbo« . Londonska fundacija 
Young Urban Art Foundation's (YUAF) z glasbo izpolnjuje želje in 
posameznikom pomaga iz socialnih stisk. Njeno poslanstvo je opolnomočiti 
življenja mladih s krepitvijo dobrega počutja in ustvarjanjem priložnosti s 
pomočjo ustvarjalnosti in kulture ter zagotoviti, da so mladi videni, slišani in 
celo pohvaljeni. 

 
1 Prim. https://www.uopeople.edu/blog/what-is-social-change/  

https://urbart.eu/saved-by-the-music/
https://www.uopeople.edu/blog/what-is-social-change/
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FOTO: Projekt YUAF Media Bus, Združeno kraljestvo. 

Ker izobraževanje na področju urbane umetnosti  pogosto vodijo umetniki, 
združenja ali skupnosti ,  bi morale pobude temeljiti na logiki družbenih 
sprememb od spodaj. Žal pa to brez pravnega okvira in kulturne politike ni 
mogoče.   

Izobraževanje na področju urbane umetnosti je zato dejavnost od spodaj 
navzgor, ki je podvržena političnim okvirom. Prav zato je priporočljivo pri 
ustvarjanju biti inovativen, hkrati pa si prizadevati za dialog z odločevalci in 
občinami ter poznati pogoje kulturne politike, da bi imeli najboljše možnosti 
za izvedbo projekta. 

Izobraževanje na področju urbane umetnosti je zaradi svoje povezanosti z 
urbanimi prostori, ki omogoča jo prost dostop mestnim prebivalcem, tudi 
izraz demokratičnega sobivanja. To se mora seveda odražati tako pri izbiri 
lokacije kot tudi pri možnostih sodelovanja.  

Naš nasvet : izberite lahko dostopno lokacijo in ponudite sodelovanje!  
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2.1.2 Izobraževanje na področju urbanih 

umetnosti kot orodje družbenih sprememb 

Izobraževanje na področju urbanih umetnosti omogoča interdisciplinarno 
obravnavano pozitivnih vidikov širših družbenih problemov, izobraževanja in 
kulture, njihovo medsebojno povezovanje in s tem vpliv na različne ravni 
mestnih družb.  Umetnosti ne le poučuje, ampak omogoča udeležencem tudi 

Ekskurz: Politična plan izobraževanja na področju 
urbane umetnosti  

Ali in v kolikšni meri je mogoče izvajati izobraževanje na področju urban ih 
umetnosti, ni odvisno samo od motivacije izvajalcev in udeležencev, 
ampak tudi od političnega okvira. Ta je običajno skladen s kulturno 
politiko: obliko javne politike, ki se ukvarja s kulturnim in umetniškim 
razvojem skupnosti, kulturno raznolikostjo, kulturno trajnostjo, kulturno 
dediščino, kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami in drugim. Tako so 
ideološki, finančni in upravni okvirni pogoji, ki jih opredelijo politični 
odločevalci, odločilni za izvajanje tovrstnega izobraževanja v mestih. 
Odločilen vpliv imajo dodeljena proračunska sredstva, vsebina in 
administrativne obveze. 

»Umetniško izobraževanje je eden najboljših medijev za spodbujanje 
ustvarjalnosti (če jo podpirajo ustrezne metode poučevanja in učenja), 
vendar mehanizmi za to niso dobro dokumentirani, zato odločevalci te 
trditve ne sprejemajo dobro.«2 Raziskave s podatki, ki temeljijo na dokazih, 
lahko pomagajo povečati vrednost umetnostne vzgoje pri odločevalcih in 
pri oblikovanju politik in ustrezne administracije. 

Pobudniki izobraževanja na področju urbanih umetnosti morajo zato  
poznati kontekst regionalne/nacionalne in evropske kulturne politi ke ter 
možnosti podpore , pa tudi biti v stiku z ustreznimi predstavniki. Le tako je  
mogoče izkoristiti vse možnosti, ki jih ponuja kulturna politika.  

Zaradi interdisciplinarnega pristopa pa ne gre le za kulturno politiko, 
temveč tudi za izobraževalno in urbano politiko. Tudi tu je pomembno 
dobro uporabiti okvir, pa tudi možnosti financiranja. 

Prim. David Bell in Kate Oakley. 2015, str. 5. 
2 UNESCO 2006: 4 Road Map for Arts Education, str. 12. Vir za samostojno učenje 
Oglejte si še gradivo za samostojno učenje: »Spletni seminar o kulturni 
politiki EU z Evropskim svetom za glasbo«. 
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nadaljnje izobraževanje in razvoj spretnosti , s čimer se spodbujata ustvarjalni 
dialog in izmenjava v urbanem prostoru. 

Ta disciplina spodbuja ustvarjalno, konstruktivno in kritično razmišljanje. 
»Pomen umetnosti in njene vloge pri kognitivnem in socialnem razvoju«2 je 
dokazan . Poskuša kritično sodelovati z vsakokratnim družbenim okoljem  in 
prispevati k spremembam. Pri tem je bistvena povezava med posamezniki in 
skupnostmi. Ker umetnost vpliva na posameznike in njihov razvoj, so 
posamezniki tisti, ki vplivajo na družbeni kontekst in imajo globok  vpliv na 
družbene spremembe.3 To pa vendar vključuje tudi nekatere izzive, ki jih je 
treba upoštevati, da bi bilo delo usmerjeno v ciljno skupino, vsebinsko in 
metodološko pravilno. 

Kot je že bilo omenjeno v Modulu 1, izobraževalcem na področju urbane 
umetnosti umetniške spretnosti ne zadoščajo. Potrebujejo tudi pedagoške 
sposobnosti in socialno občutljivost . Kot bomo videli v nadaljevanju, so za 
delo z marginaliziranimi skupinami potrebni empatija, jezikovna občutljivost 
in socialne kompetence. To velja tudi za izobraževanje ne področju urbanih 
umetnosti ali celo za usposabljanje za umetniške tehnike. Izobraževalci na 
tem področju morajo torej biti vsestranski strokovnjaki, ki združujejo številne 
lastnosti in spretnosti. Izvajanje izobraževanja na področju urbanih umetnosti 
je lahko razdeljeno tudi med druge izobraževalce, ki imajo različne spretnosti.  
Zato ni nujno, da ima posameznik formalno izobrazbo ali je usposabljen na 
vseh podpodročjih . Velja tudi, da je z izvajanjem izobraževanja na področju 
urbanih umetnosti v družbenem okolju te spretnosti mogoče pridobiti. Iz 
vseh teh razlogov je nabor možnih profilov izobraževalcev na področju 
umetnosti zelo raznolik. 

Po drugi strani pa se, kot je bilo tudi že omenjeno v Modulu 1, pri iskanju javnih 
sredstev ni lahko odločiti, ali zaprositi za sredstva za socialno ali 
umetniško/kulturno delo.  Kajti tovrstna dejavnost vključuje oboje: umetnost 
in socialno/izobraževalno delo.  Odvisno od nacionalnega/regionalnega 
konteksta financiranja je morda celo mogoče zaprositi za oboje, če pri 
pristojni agenciji poudarite socialno ali kulturno dodano vrednost projekta in 
ustrezno prilagodite svojo projektno prijavo. Hkrati ta bipolarni pristop 
ponuja tudi možnost dodatnega financiranja, kar pomeni, da je lahko projekt 
večji ali bolje financiran. 

 
2 Prim. Krensy Holloway. 2001, str. 354 
3 Prav tam. 
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Predstavljamo vam 
slovenski primer dobre 
prakse. Gre za projekt z 
verjetno najbolj izoliranimi 
ljudmi: zaporniki v strogo 
varovanih zaporih. S filmsko 
delavnico so poskušali 
prekiniti rutino zapornikov. 
Njihov cilj je bil posneti 
celovečerni film. Oglejte si 
zgodbo »Filmsko ustvarjanje 
za zapahi«. Nastala je na pobudo Društva Center 21 in produkcijske ekipe 
Hupa Brajdič. 

 

 

 

 

 

2.1.3 Kako spodbujati vključevanje, 

kohezijo in sodelovanje v skupnostih? 

Družbenih sprememb ni mogoče doseči brez razumevanja strukturnih 
neenakosti v družbi. Zaradi teh neenakosti marginalizirane družbene skupine 
nimajo dostopa do kulturnih dejavnosti in v njih ne sodelujejo.  

Kot socialni dolg tem skupinam, si je treba prizadevati za socialno vključenost, 
kohezijo in kulturno udeležbo.  To so skupine, ki jim je bil zaradi ekonomskih, 
socialnih, kulturnih, zdravstvenih ali drugih razlogov onemogočen 
enakopraven dostop do kulturnih dejavnosti, ki bi morale biti d ostopne vsem 
prebivalcem. Te neenakosti so posledica diskriminacije, ki je kršitev 
človekovih pravic, določenih v lokalnih in mednarodnih zakonih in pogodbah.  

1) Socialno vključevanje  – »proces izboljšanja pogojev sodelovanja v 
družbi, zlasti za ljudi, ki so prikrajšani/imajo manj možnosti, s 
povečanjem priložnosti dostopa do virov, glasu in spoštovanja pravic« 
(United Nations, 2016),4 

 
4 United Nations. 2016. Leaving no one behind, str.  17. 

FOTO: Filmsko ustvarjanje za zapahi, Slovenija 

Vir za samostojno učenje 
Da bi poglobili globji vpogled v prebrano , v gradivu za samostojno učenje »Umetnost 
je orožje za družbene spremembe« poiščite ideje za razmislek o tem, kako lahko 
umetnost spodbuja družbene spremembe.   

 

https://urbart.eu/filmmaking-behind-bars-slovenia/
https://urbart.eu/filmmaking-behind-bars-slovenia/
http://www.center-21.blogspot.com/
http://www.hupabrajdic.com/
file:///C:/Users/tisa/Desktop/Art%20is%20a%20weapon%20for%20social%20change
file:///C:/Users/tisa/Desktop/Art%20is%20a%20weapon%20for%20social%20change
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2) Socialna kohezija – »stopnja, do katere so člani družbe pripravljeni 
sodelovati drug z drugim, da bi izboljšali kakovost življenja in blaginjo 
za vse«,5 

3) Kulturno udejstvovanje - dejanje sodelovanja pri kulturnem dogodku 
ali dejavnosti. Posamezniki lahko sodelujejo v aktivni obliki, tako da 
sami ustvarjajo umetnost. Sodelujejo lahko tudi v pasivni obliki, tako da 
se udeležujejo umetniških dejavnosti, kot so obisk predstave, 
poslušanje glasbe itd.6  

Da bi videli, kako je mogoče doseči vključenost, kohezijo in sodelovanje, 
predstavljamo zgodbo URB_ART »Oaza v mestu«. Društvo Strangers become 
Friends je skupaj s člani skupnosti ob podpori občine na Dunaju zasnovalo in 
zgradilo t. i. parklet za transkulturno izmenjavo. 

 

FOTO: Tujci postanejo prijatelji , Avstrija 

 

 

 

 

 
5 The Arts Council: Glossary. Making Great Art Work, str. 14.  
6 Prim. Kevin F. McCarthy, Kimberly J. Jinnett, str. 7 

Vir za samostojno učenje 
 Za nadaljnjo raziskovanje teh konceptov na praktičen način,  si lahko 
ogledate učni vir »Srca in misli: umetnost in družbena angažiranost« . 
 

https://urbart.eu/an-oasis-in-the-city-austria/
https://www.fremdewerdenfreunde.at/
https://www.fremdewerdenfreunde.at/
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2.1.4 Teorija spremembe 

Teorija sprememb je metoda, ki pojasnjuje, kako se po našem mnenju 
dogajajo ali se bodo dogajale spremembe na področju, ki ga želimo 
obravnavati, in kako nameravamo vplivati na te spremembe.  To je lahko 
učinkovit pristop za podporo programskih in organizacijskih procesov učenja 
in spreminjanja.7 

S to metodo imajo izvajalci izobraževanja na področju urbanih umetnosti 
priložnost analizirati, kako naj bi določena intervencija (ali niz intervencij) 
pripeljala do določene razvojne spremembe. Kako to poteka?  
 

1) Opredelitev dolgoročnega(-ih) cilja(-ov). 
2) Povratno kartiranje in povezovanje predpogojev ali zahtev, potrebnih 
za dosego tega cilja, ter razlaga, zakaj so ti predpogoji potrebni in 
zadostni. 
3) Ugotavljanje osnovnih predpostavk o kontekstu. 
4) Prepoznavanje posegov, ki jih bo pobuda izvedla za dosego želene 
spremembe. 
5) Razvoj kazalnikov za merjenje rezultatov, s katerimi boste ocenili 
uspešnost pobude. 
6) Pisanje pripovedi, s katero boste pojasnili logiko pobude.8 
 

 

Teorija spremembe umešča projekt/program v »širšo sliko« analize 
razvojnega procesa in upošteva vse dejavnike, ki so potrebni za nastanek 
sprememb. Je stalen proces razmišljanja in okvir, v katerem nenehno 
preverjamo spremembe.9 

 

 

 

 
7 Prim. http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf  
8 https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/how-does-theory-of-
change-work/ 
9 http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf  

Vir za samostojno učenje 
V tem vodniku se lahko naučite več o implementaciji delavnice o teoriji 

spremembe.   

http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf
http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf
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2.2 Transkulturalnost je ključna!  
Da bi razumeli in ustrezno obravnavali družbena okolja v mestnih skupnostih, 
se morajo urbani umetnostni pedagogi zavedati, da kulturna raznolikost in s 
tem transkulturnost določata medosebne odnose.  

Transkulturnost je razumevanje, da kulture niso homogene entitete, ki bi jih 
bilo mogoče jasno razmejiti med seboj. Vedno bolj se povezujejo v mreže in 
so hibridne, zlasti zaradi globalizacije in migracij. To razumevanje lahko 
prinese empatičen pogled na raznolikost sodobnih družb.  

Unesco opisuje kulturno raznolikost kot »utelešenje edinstvenosti in 
pluralnosti identitet skupin in družb, ki sestavljajo človeštvo. Kulturna 
raznolikost kot vir izmenjave, inovacij in ustvarjalnosti je za človeštvo 
potrebna tako kot biotska raznovrstnost za naravo. V tem smislu je skupna 
dediščina človeštva, ki jo je treba priznati in potrditi v korist sedanjih in 
prihodnjih generacij.«10 

Kulturna raznolikost je sestavni del družbe in je potrebna za razvoj pravičnih 
družb  po vsem svetu. Prav tako lahko pride do napačnega razumevanja 
kulturnih razlik pri izvajanju lokalnih projektov z raznolikim občinstvom . Zato 
je treba kulturno raznolikost razumeti z obeh vidikov, tako z vidika narave in 
potrebe družb po kulturni raznolikosti kot tudi napetosti, ki izhajajo iz razlik 
in političnih diskurzov.  

Pri izvajanju izobraževanj na področju urbanih umetnosti  je to razumevanje 
potrebno, vendar je v praksi lahko izziv. Raznolikost hkrati pomeni, da se 
lahko srečujejo in sodelujejo ljudje z različnimi viri, iz različnih etničnih in 
kulturnih okolij, z različnim znanjem, navadami, spretnostmi  itd. To je 
nedvomno realnost sodobnih mestnih družb , hkrati pa tudi potencialna 
zagata. Neizogibno se bodo pojavljale tudi težave pri 
komuniciranju/razumevanju/vzajemnem delovanju zaradi različnih jezikov, 
interpretacij ali pogledov, ki jih je treba umirjati in o njih razmišljati, kot bomo 
videli v Modulu 3 Brunnenpassage. 

 

 

 

 
10 UNESCO, 2001, str. 4.  

Vir za samostojno učenje 
Če težave razumemo kot priložnost in umetnost uporabimo kot 
povezovalni most, lahko prispevamo k družbenim spremembam. V 
gradivu za samostojno učenje »Brunnenpassage« si lahko ogledate dober 
primer, kako lahko urbana umetnostna vzgoja spodbuja socialno kohezijo 
v kulturno raznolikih okoljih ter hkrati decentralizira in demokratizira 
umetnost. 
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2.3 Skrb za identiteto in skupnost  
Skupnosti imajo kolektivne in individualne identitete. Obe ravni identitet 
obstajata v družbenem kontekstu, v katerem se pojavljajo neenakosti. Zdi se, 
da so te neenakosti sestavljene iz hegemonskih stališč in praks - na primer 
elitizma, kolonializma, rasizma, seksizma in evrocentrizma v umetnostnih 
diskurzih in znanjih ter se kažejo v dostopu do kulturnih dejavnosti .   

Zato lahko pri razpravi o teh neenakostih 
v skupnostih in njihovem odpravljanju 
upoštevamo priporočila iz analize na 
stičišču izobraževanja odraslih in 
umetnostnega izobraževanja. 

V naslednjih podpoglavjih bomo 
podrobneje obravnavali različne 
neenakosti v zvezi z identiteto, kot so 
tiste, povezane s spolom, jezikom, 
starostjo in drugimi, ki so značilne za 
skupnosti in njihove identitete, zlasti za tiste, ki so bile marginalizirane.  

 

 

 

Aktivnost 2.2 

V skupini izobraževalcev 
uporabite vajo »Horizontalno-
vertikalne stopnice« na koncu 
tega modula in nato 
razpravljajte o rezultatih. Kako 
bi bili ti lahko drugačni, če bi 
vajo izvedli s ciljno(-imi) 
skupino(-ami), s katero(-imi) 
delate? 
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2.3.1 Izobraževanje na področju urbane 

umetnosti in spola 

Prvič, spolna pripadnost je ena od osnovnih identitetnih kategorij, ki jih ima 
oseba. Z njo so povezane številne neenakosti pri dostopu ali pravicah. 
Neenakost med spoloma še vedno ostaja eden največj ih izzivov našega časa ,11 
saj lahko diskriminacija na podlagi spola prekine napredek, s čimer vpliva tudi 
na skupnosti in njihovo udeležbo v 
umetnosti in izobraževanju. 

V tem smislu je pomembno imeti kritično 
zavest, da bi razumeli, kako so naša 
življenja in svetovi zgrajeni tudi na 
podlagi spola.12 Šele nato lahko 
izobraževalci odraslih začnejo 
prepoznavati morebitne s spolom in 
spolnostjo povezane neenakosti ter kako 
te neenakosti ovirajo dostop in/ali 
udeležbo te specifične  skupine ljudi. Pri 
tem morajo biti pobude na področju 
umetnosti in kulture previdne, da ne reproducirajo statusa quo, temveč imajo 
moč, da ustvarjajo nova razumevanja .13 

 

 

 

 

 

 
11 Nav. delo, str. 103.  
12 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell, Kay Johnson. 2016, str. 9.  
13 Prav tam. 

Activity 2.3  

Za praktično delo na temo 
spola v skupini izobraževalcev  
in/ali članov skupnosti, 
priporočamo vajo »Kako izgleda 
neenakost spolov?« na koncu 
tega modula. Vsi udeleženci 
narišejo sliko/skico itd., kaj jim 
pomeni neenakost med 
spoloma. 

Vir za samostojno učenje 
Pred tem pa lahko uporabite vir za samostojno učenje »Izobraževanje za 
družbene spremembe skozi umetnost: Osebno poročilo« v zvezi s splošno 
temo skupnosti in identitet: esej Dipti Desai o izobraževanju na področju 
umetnosti ter družbenih spremembah in socialni pravičnosti.  

Vir za samostojno učenje 
Razmislite o temi enakosti spolov ter sodelovanju in zastopanosti v 
umetnosti in si oglejte primer dobre prakse v dveh virih za samostojno 
učenje »Spol in ustvarjalnost: napredek na prepihu« in »DJ šola 
Turntablista«.  

file:///C:/Users/tisa/Desktop/Spol%23_heading=h.kgcv8k
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2.3.2 Izobraževanje na področju urbane 

umetnosti in jezika  

Poleg tega je še en vidik identitet v skupnostih  povezan z jezikom. Del 
prebivalstva v evropskih mestih, na primer na Portugalskem, Islandiji, v 
Združenem kraljestvu, Avstriji in Sloveniji, ima migrantsko ozadje. V tem 
primeru imajo ti prebivalci druge materne jezike ali pa morda ne obvladajo 
uradnih jezikov države. V tem primeru se pojavljata večjezičnost in 
večjezičnost. 

 

 

Ekskurz: Medkulturni dialog 
 

Dialog je instrument za vzpostavitev dostopa in zaupanja do skupnosti. V 
socialno heterogenih okoljih imajo transkulturnost, večjezičnost in 
metrojezičnost pomembno vlogo. Razumevanje teoretične plati teh 
konceptov pomaga pri delu z različnimi skupinami v praksi.  

Unesco transkulturalizem opredeljuje kot »pravično vzajemno delovanje 
različnih kultur in možnost ustvarjanja skupnih kulturnih izrazov z 
dialogom in vzajemnim spoštovanjem« . Koncept transkulturnosti 
predpostavlja, da kulture niso homogene enote, ki jih je mogoče jasno 
ločiti drugo od druge, temveč so vse bolj povezane in prepletene, zlasti 
zaradi globalizacije. Opisuje prav ta vidik razvoja od jasno ločljivih 
posameznih kultur do globalne kulture. 

Večjezičnost  je zmožnost sporazumevanja v več jezikih in s tem orodje, ki 
spodbuja medkulturno interakcijo in socialno vključenost. Del jezika niso 
le verbalni izrazi, temveč tudi neverbalni načini sporazumevanja. Zato ima 
večjezičnost več obrazov. 

Metrolingvizem opisuje način, kako ljudje uporabljajo isti jezik na različne 
načine. Tudi znotraj istega verbalnega ali neverbalnega jezika obstajajo 
razlike, ki lahko privedejo do različnih načinov razumevanja. Ta pojav je 
produkt sodobne, pogosto mestne interakcije in lahko vodi do 
izključevanja v družbenem okolju.  

Umetnost sama krši tradicionalne jezikovne norme in lahko nadomesti 
govorjeni jezik, zato je idealno orodje, ki lahko pomaga premagovati 
družbene in kulturne ovire (prim. izhodiščno raziskavo o transdisciplinarni 
in večjezični urbani umetnostni vzgoji).  

Transkulturni dialog v urbanem umetnostnem izobraževanju je torej lahko 
mešanica različnih (verbalnih in neverbalnih) jezikov, ki se govorijo na 
mestnih območjih, in/ali dopolnjuje umetniški dialog v izobraževalnih 
dejavnostih. Na ta način je metrološki in večjezični pristop orodje za 
doseganje ljudi, ki so pogosto izključeni zaradi jezikovnih razlogov.  
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Če si želite ogledati primer dobre prakse medkulturnega dialoga, prebe rite 
zgodbo URB_ART Spreminjanje narative. Skupina mednarodnih gledaliških 
ustvarjalcev LegalAliens, ki ga vodijo ženske, migrantom, beguncem in 
prosilcem za azil nudi brezplačne gledališke tečaje, da se naučijo angleščine 
in igre ter spoznajo druge, ki imajo enako ozadje ali podobne izzive. 

 

FOTO: Nastop Legal Aliens, Združeno kraljestvo. 

Če so jeziki znak pripadnosti14 in je vsak jezik izraz kulture in njene 
raznolikosti, morajo mestni umetnostni pedagogi razumeti to drugo 
razsežnost svojih skupnosti. 

Čeprav so si narodi in nacionalizem v preteklosti prizadevali uveljaviti idejo 
enega naroda in enega jezika,15 obstaja možnost širjenja znanja, mirnega 
dialoga in emancipacije v jezikovni raznolikosti.16 V skupnostih je treba 
upoštevati tudi morebitne napetosti zaradi večjezičnosti , tudi te se namreč 
lahko pojavijo pri izvajanju dejavnosti na področju urban ih umetnosti. 

 

 

 

 
14 John C. Maher. 2017, str. 1.  
15 Prav tam. 
16 Nav. delo,str. 3.  

Vir za samostojno učenje 
V tem videoposnetku o razstavi »slanguages« v Birminghamu lahko vidite 
možen način praznovanja večjezičnosti in metrojezičnosti v umetnosti. 
Vir »Metrolingvizem, superdiverziteta in evropske učilnice - Izobraževalni 
pogovori« nudi pregled opredelitev pojmov metrolingvizem in 
superdiverziteta.  

 

https://urbart.eu/changing-the-narrative/
http://www.legalalienstheatre.com/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Vnuv8LQbwIE
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2.3.3 Izobraževanje na področju urbanih 

umetnosti in odrasli 

Vseživljenjsko učenje  zajema učenje skozi 
vso življenje. Namenjeno je izboljšanju 
znanja, kvalifikacij in kompetenc ter 
poteka z osebnega, državljanskega, 
družbenega ali zaposlitvenega vidika. 17 

Nadaljuje se tudi v odrasli dobi in prispeva 
k družbenim spremembam, nemara celo 
aktivira družbeno preobrazbo . 

Dejavnosti za odrasle vključno z 
izobraževanjem na področju urbanih 
umetnosti, segajo od skupnostnih 
delavnic, seminarjev, gledališča, 
predavanj, participativnega video raziskovanja, vrednotenja umetnosti, 
kolektivne umetnosti  itd. Nekatere so didaktične in temeljijo na pasivnem 
sprejemanju informacij, druge pa ustvarjalno in aktivno oblikujejo. 18  

Obstaja koncept, ki se imenuje »pedagogika možnosti«. Ta koncept skuša 
ugotoviti, kaj je mogoče spremeniti19 v kontekstu neenakosti. Izobraževalci 
odraslih na področju urbane umetnosti lahko uporabijo ta koncept za 
razmislek o tem, kaj je mogoče spremeniti  v skupnosti in kako bi lahko 
skupnost izgledala v prihodnosti. 

Ta koncept je uporaben pri pri izobraževalnih dejavnostih z različnimi 
starostnimi skupinami in pri analizi, zakaj nekatere starostne skupine ne 
sodelujejo aktivno v kulturi. Na podlagi tega lahko razvijete 
metode/dejavnosti, primerne za določene starostne skupine, da bi delovali na 
družbeno vključujoč način.  Umetnost lahko gradi most med generacijami.  

Če želite podpreti socialno kohezijo, razvijajte izobraževalne koncepte, ki so 
primerni za različne generacije in združujejo ljudi.  

2.3.4 Izobraževanje na področju urbanih 

umetnosti in manjšine 

Pripadnost manjšini v večini primerov prav tako oblikuje identiteto. V 
preteklosti so bile manjšine zaradi svoje etnične, kulturne, verske, politične ali 

 
17 Prim. European Communities. 2002, str. 1.  
18 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell and Kay Johnson. 2016, str.  8. 
19 Nav. delo, str. 11. 

Aktivnost 2.4 

V skupini izobraževalcev in 
članov skupnosti  lahko 
izvedete vajo »Kdo sem jaz – 
pesmi«. Udeleženci pišejo 
kratke pesmi in vsako vrstico 
začnejo z »Jaz sem«, kar jih 
spodbuja, da s svojimi 
besedami opišejo, kdo so in kaj 
je pomembno za njihovo 
identiteto. 
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druge pripadnosti pogosto diskriminirane. Doseganje in vključevanje v 
kulturne aktivnosti je oblika družbene spremembe.  

Zakaj so ljudje potisnjeni na rob družbe in kakšni so vzroki za to? To se zgodi 
zaradi dojemanja teh skupin kot drugih. Ta praksa je sestavljena iz 
razlikovanja do drugih identitet, kar ustvarja hierarhične  vrednote.20 Zlasti v 
urbanih okoljih se to imenuje marginalizacija.  

Marginalizacija je socialna prikrajšanost in odrinjenost nekaterih članov 
družbe.21 Gre za družbeni proces, v katerem se posameznikom ali skupnosti 
sistematično preprečuje ali onemogoča popoln dostop do različnih pravic, 
priložnosti in virov, ki so običajno na voljo pripadnikom druge skupine. 22   

V idealnem primeru bi sodelovanje in vključevanje manjšin postalo aktiven 
del izobraževanja na področju urbanih umetnosti. To je mogoče doseči le s 
strukturiranjem dejavnosti s celostnim pogledom na manjšine . Tudi tako, da 
so umetnostni pedagogi čim bolj senzibilizirani za manjšine in njihove 
identitete. 

 

 

 

 

 

2.4 Ne le za trenutek, dosežimo trajnostni 

učinek! 
Kulturnoizobraževalne dejavnosti so začasne, vendar bi moral biti cilj, da z 
njimi dosežemo trajnostni učinek. Trajnost je celostni koncept »za 
razmišljanje o prihodnosti, v katerem so okoljski, družbeni in gospodarski 
vidiki uravnoteženi pri prizadevanju za boljšo kakovost življenja. Na primer, 
uspešna družba je odvisna od zdravega okolja, ki zagotavlja hrano in vire, 
varno pitno vodo in čist zrak za svoje državljane.«23 

Družbena trajnost je pomembna pri izobraževanju na področju urbanih 
umetnosti za družbene spremembe. Družbeno trajnost razumemo kot: 

 
20 Darlene E. Clover. 2015, str.  305. 
21 Karon Benson 2018, str. 4. 
22 Prav tam. 
23 Prim. https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-
esd/sd  

Vir za samostojno učenje 
Za te potrebe zagotavljamo praktično orodje. »Vodnik za razprave o 
identiteti, moči in privilegiju« je uporaben za izobraževalce odraslih, ki se 
ukvarjajo z urbano umetnostjo v skupnostih, za razmislek o privilegijih in 
razmerjih moči. 

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd
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»proces ustvarjanja trajnostnih uspešnih prostorov, ki spodbujajo dobro 
počutje, z razumevanjem, kaj ljudje potrebujejo od prostorov, kjer živijo in 
delajo.«24   

Izhodiščna raziskava o večjezičnem in transdisciplinarnem izobraževanju na 
področju urbanih umetnosti je pokazala, da je dolgoročna in ponavljajoča se 
kulturna ponudba izjemen dejavnik uspeha pri vključevanju marginaliziranih 
skupin . Z rednimi srečanji in  socialnim povezovanjem se lahko gradi kohezija 
in zmanjšujejo ovire za udeležbo v kulturnih dejavnostih.25  

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Zaključek: Kako demarginalizirati in 

preseči kulturne meje? 
V prejšnjih podpoglavjih tega učnega gradiva smo obravnavali različne 
kategorije identitete in poudarili pomen transkulturnosti.  

 

 

 
24 Saffron Woodcraft. 2015. Understanding and measuring social sustainability . V 
Journal of Urban Regeneration & Renewal, 8(2), str.  133. 
25 Prim. URB_ART. 2021. Baseline Survey on Multilingual Urban Arts Education, str. 52.      

Vir za samostojno učenje 
Za trajnostni pogled na urbano umetnostno izobraževanje za družbene 
spremembe priporočamo ogled zgoraj omenjenega SoPHIA modela, ki 
izhaja iz Horizon 2020 projekta. 1 S tem modelom, ki je bil prvotno zasnovan 
za področje kulturne dediščine, vendar ga je mogoče prenesti na druga 
kulturna področja, je mogoče analizirati različne ravni učinkovanja 
urbanega umetnostnega izobraževanja. Na podlagi rezultatov je mogoče 
projekt trajnostno prilagoditi . 

 

Vir za samostojno učenje 
Če želite dobiti konkretnejšo predstavo o tem, kako izvajati koncept 
transkulturnosti v urbani umetnostni vzgoji, si oglejte gradivo za 
samostojno učenje »Ort galerija«. 
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Ne smemo pozabiti, da 
obstajajo še druge ravni 
diskriminacije, ki lahko 
prizadenejo manjšine . Vseh 
tukaj nismo obravnavali, vendar 
so prav tako pomembne. 
Nekatere od teh drugih 
kategorij so povezane z 
družbenim razredom, raso, 
vero, narodnostjo, izobrazbo, 
videzom in drugimi dejavniki. 
Takšne izključujoče oblike 
diskriminacije lahko veljajo tudi 
za invalide, osebe LGBTQ+, 
uživalce drog, starejše osebe ali 
mlade. V izobraževanju na 
področju urbane umetnosti so 
prisotni posamezniki, ki 
pripadajo eni ali več tem 

skupinam. 

FOTO: Voziček za dojenčka predelan v postajo za miksanje zvokov,  Konverter, Avstrija 

Toda, kaj na koncu pripomore k demarginalizaciji in rušenju kulturnih meja? 
Sliši se tako preprosto, a na koncu gre za združevanje različnih družbenih 
skupin! To pa je izziv. Kljub temu lahko izobraževanje na področju urbane 
umetnosti zaradi svoje funkcije gradnje mostov doseže prav to. Izvor, 
pripadnost, jezik, spol so stvari, ki pri pravilnem izvajanju urbane umetnostne 
vzgoje niso pomembne. Umetnost in skupna ustvarjalna deja vnost lahko 
vodita k vključevanju. 

URB_ART zgodba »Samo jamanje« prikazuje, kako se lahko gradijo mostovi na 
področju urbanega umetniškega izobraževanja. Pobuda  Konverter ponuja 
delavnice mešanja zvoka v različnih kontekstih, tudi na odprtih prostorih, kot 
so parki, in z ljudmi, ki se borijo z odvisnostjo, migranti itd.  

Za uspeh je treba uvesti nizek prag . Na vseh področjih to pomeni čim lažji 
dostop in čim manjše ovire. Naša osnovna raziskava je pokazala nasled nje 
najboljše prakse: 

Jezik: Če je mogoče, delajte večjezično in razvijajte koncept, v katerem ima 
govorjeni jezik le manjšo vlogo. Umetnost naj prevzame vlogo jezika. 

Promocija: Uporabite različne kanale za distribucijo (večjezičnega) 
promocijskega gradiva različnim ciljnim skupinam.  

https://urbart.eu/just-jamming-austria/
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Prostor: Uporabite dostopno lokacijo v okolju skupnosti. Marginalizirane 
skupine morajo pogosto premagati ovire, da lahko obiščejo zelo privilegirane 
kraje. Poskusite pretehtati, kateri kraj v vaši soseski je primeren. 

Odprtost za vse identitete:  Zavestno povabite ljudi iz različnih kulturnih okolij, 
različnih spolov in starosti. Tako v začetni komunikaciji pri promociji kot pri 
izvajanju jim dajte občutek, da gre za kraj brez hierarhije in da so manjšine 
dobrodošle. 

Cenovna politika : Poskusite ohraniti čim nižje vstopnine ali prispevke za 
stroške ali pa udeležence z nizkimi dohodki razbremenite s konceptom 
»plačaj po svojih zmožnostih/željah .« 

Vse to lahko odpravi ovire, čeprav majhne, in tako prispeva k družbenim 
spremembam s pomočjo urbane umetnostne vzgoje!  

 

2.6 Viri za samostojno 

učenje 
2.6.1 Spletni seminar o kulturni politiki EU 

z Evropskim svetom za glasbo 

Modul 2 Ekskurz: Politična plat urbane umetnostne vzgoje  

Spletni seminar o kulturni politiki EU z Evropskim svetom za glasbo  

Navodila Spletni seminar o kulturni politiki EU, ki ga je pripravil 
Evropski svet za glasbo, vsebuje pregled pravnega okvira ter 
ustreznih akterjev in zainteresiranih strani v kulturni politiki 
EU - od institucij EU do kulturnih mrež. 
Razmislite, katere možnosti financiranja so primerne za vašo 
organizacijo na evropski in nacionalni ravni, in sestavite 
seznam! 

Trajanje 1,5 h 

Povezava Spletni seminar o kulturni politiki EU z Evropskim 
svetom za glasbo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sxogwp1HraQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sxogwp1HraQ
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2.6.2 Umetnost je orožje za družbene 

spremembe 

Modul 2 Urbano umetnostno izobraževanje za družbene spremembe  

Umetnost je orožje za družbene spremembe  

Navodila Oglejte si govor Dr. Tammy L. Brown na konferenci TEDx, v 
katerem je na primeru različnih umetniških oblik in 
umetnikov, vključno z njo, predstavila moč umetnosti za 
preprečevanje in preseganje rasizma, seksizma, razrednosti 
ali drugih oblik marginalizacije ter pokazala, zakaj lahko 
umetnostna vzgoja in ukvarjanje z umetnostjo prineseta 
spremembe in spodbudita družbene spremembe.  
 
Zapišite glavna sporočila govora.  
 
Razmislite o projektih ali umetniškem delu, ki ga izvajate 
sami ali za katerega veste, da lahko spodbuja družbene 
spremembe. 

Trajanje 2 h 

Povezava Umetnost je orožje za družbene spremembe/ Dr. 
Tammy L. Brown / YouTube 

 

2.6.3 Spol in kreativnost: Razvoj na 

prepihu 

Modul 2 Urbano umetnostno izobraževanje za družbene spremembe  

Spol in kreativnost: Razvoj na prepihu 

Navodila  
Preberite poročilo in pripravite zapiske.  
 
Kakšno je stanje v Sloveniji? Jo najdete na grafih na strani 14? 
Je pozicionirana tako kot ste pričakovali?  
 

Trajanje 1,5 h 

Povezava Spol in kreativnost: Razvoj na prepihu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7o6kbRBFLdI
https://www.youtube.com/watch?v=7o6kbRBFLdI
https://www.unesco.at/fileadmin/user_upload/2021_Gender_and_Creativity.pdf
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2.6.4 Spol in ustvarjalnost: Napredek na 

prepihu 

Modul 2 Urbano umetnostno izobraževanje za družbene spremembe 

Spol in ustvarjalnost: Napredek na prepihu 

Navodila  
Preberite poročilo Nicka Rabkina za Fundacijo Jamesa Irvina o 
povezavi med izobraževanjem/udeležbo na področju umetnosti in 
državljansko udeležbo.  
 
Napišite kritični pregled (1x stran A4) članka z vidika praktika, pri 
čemer se opirajte na lastne izkušnje na področju umetnostne vzgoje! 
Preberite prvo poglavje poročila in si naredite zapiske.  
 
Kakšne so razmere v vaši državi? Ali najdete svojo državo v  grafih, npr. 
na str. 14? Ali je tako, kot ste pričakovali?  
Kakšne bi lahko bile ideje za odpravo vrzeli v zastopanosti in udeležbi?  

Trajanje 1,5 h 

Povezava Spol in ustvarjalnost, poročilo za  James Irvine Foundation, 
napisal Nick Rabkin 

 

2.6.5 DJ šola Turntablista 

Modul 2 Urbano umetnostno izobraževanje za družbene spremembe  

DJ šola Turntablista 

Navodila Oglejte si spletno stran »Turntablista« - DJ šole za ženske, ki 
jo je ustanovila ženska z namenom, da bi ustvarila močan 
vzor za ambiciozne glasbenice.  
 
Ste se zavedali, da v svetu didžejev ženske niso dovolj 
zastopane? Koliko didžejk poznate? 

Trajanje 1,5 h 

Povezava Turntablista spletna stran 

 

https://www.unesco.at/fileadmin/user_upload/2021_Gender_and_Creativity.pdf
https://www.unesco.at/fileadmin/user_upload/2021_Gender_and_Creativity.pdf
http://turntablista.com/en
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2.6.6 Izobraževanje za družbene 

spremembe z umetnostjo: Osebna ocena 

Modul 2 Urbano umetnostno izobraževanje za družbene spremembe  

Izobraževanje za družbene spremembe z umetnostjo: osebna ocena  

Navodila Preberite esej Dipti Desai o umetnostni vzgoji in družbeni 
pravičnosti, o tem, kako so kolonialna razmerja moči 
zaznamovala umetnostno vzgojo, in o zmožnosti umetnosti, 
da izzove hierarhična razmerja moči.  
 
Katera so ključna sporočila besedila? Zapišite jih in jih 
primerjajte s cilji, ki jih pri svojih dejavnostih zasleduje vaša 
organizacija.  
 
Katere ukrepe lahko sprejmete v svoji organizaciji, da bi 
razbili strukture moči? 

Trajanje 3 h 

Povezava Izobraževanje za družbene spremembe z umetnostjo: 
osebna ocena, Dripti Desai  

 

 

2.6.7 Brunnenpassage 

Modul 2 
Urbano umetnostno izobraževanje za družbene spremembe   
Družbena/kulturna raznolikost kot izzivalni dejavnik  

Brunnenpassage 

Navodila Preberite o Brunnenpassage, »umetniško-socialnem 
prostoru« v decentralizirani dunajski četrti, in si oglejte 
videoposnetek z umetniškim vodjo. Oglejte si tudi 
napovednik organizacije (2. povezava spodaj).  
 

• Kako ta organizacija pri svojem delu spodbuja 
povezanost med različnimi skupinami?  

• Katere so glavne teme in družbeni izzivi, s 
katerimi se ukvarjajo? 

• Katere so po besedah umetniškega vodje 
različne ravni njihovega dela?  

• Kako po vašem mnenju organizacija 
Brunnenpassage prispeva k družbenim 
spremembam? 

• Katere povezave lahko povežete s svojim lastnim 
delom?  

https://aaep.osu.edu/sites/default/files/2020-10/desai_educating_for_social_change_through_art-_a_personal_reckoning.pdf
https://aaep.osu.edu/sites/default/files/2020-10/desai_educating_for_social_change_through_art-_a_personal_reckoning.pdf


59 
 

 

• Ali so nekateri pristopi skupine Brunnenpassage 
uporabni tudi pri vašem delu?  

 
Napišite kratek osnutek projektnega koncepta, ki bi se izvajal 
na vašem področju in bi obravnaval te teme.  

Trajanje 1,5 h 

Povezava Brunnenpassage: prostor za participatorno umetniško 
produkcijo / Članek 
Participatorni prostori/ YouTube 
Brunnenpassage Trailer / YouTube 
 

 

2.6.8 Metrolingvizem, superdiverziteta in 

evropske učilnice – Izobraževalni 

pogovori 

Modul 2 Izobraževanja na področju urbane umetnosti in jezik 

Metrolingvizem, superdiverziteta in evropske učilnice – Izobraževalni 
pogovori 

Navodila To gradivo vsebuje pregled opredelitev pojmov metrolingvizem 
in superdiverziteta ter opisuje naraščajočo pojavnost 
večkulturnosti, različnih okolij in jezikov v učnih prostorih po 
vsej Evropi. 

Trajanje 1,5 h 

Povezava Metrolingvizem, superdiverziteta in evropske učilnice – 
Izobraževalni pogovori/ YouTube     
Superdiverziteta v skupnosti, razlaga Stevena Vertovca / 
YouTube   
 

 

2.6.9 Zbirka orodij za raznolikost 

Modul 2 Urbana umetnostna vzgoja in manjšine  

Zbirka orodij za raznolikost: Priročnik za razpravo o identiteti, moči in 
privilegijih 

https://innovationinpolitics.eu/showroom/project/brunnenpassage-a-space-for-participatory-art-production/
https://innovationinpolitics.eu/showroom/project/brunnenpassage-a-space-for-participatory-art-production/
https://www.youtube.com/watch?v=sY-hX8tHMmI&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=gzGIIexEE54
https://www.youtube.com/watch?v=7K-G6U0EsPQ&t=175s&ab_channel=SchoolEducationGateway
https://www.youtube.com/watch?v=7K-G6U0EsPQ&t=175s&ab_channel=SchoolEducationGateway
https://www.youtube.com/watch?v=5-AHVnHxT38&ab_channel=LatestThinking
https://www.youtube.com/watch?v=5-AHVnHxT38&ab_channel=LatestThinking
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Navodila Preberite priročnik za razpravo o identiteti, moči in 
privilegijih od uvoda do »skupnostnih sporazumov«.  
 

• Naredite si zapiske o strukturi in vplivu vodnika. 
 

• Razpravljajte v skupini ali razmišljajte sami: kako 
lahko to uporabite pri svojem delu v svojem 
specifičnem jeziku in državi? 

 
Trajanje 1,5 h 

Povezava https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-
guide-to-discussing-identity-power-and-
privilege/#socialjustice 
 

 

2.6.10 SoPHIA 

Modul 2 Ne le za trenutek, dosežimo trajnostni učinek! 

SoPHIA: model celostne ocene učinka dediščine  

Navodila Raziščite model celostne ocene učinka dediščine SoPHIA in 
si oglejte pristop s tremi osmi: področja, ljudje in čas. Na 
podlagi tega pripravite kratek osnutek koncepta za območje 
dediščine v vašem mestu.  

Trajanje 2,5 h 

Povezava SoPHIA: model celostne ocene učinka dediščine  

 

2.6.11 Ort galerija 

Modul 2 
 

Kako demarginalizirati in preseči kulturne meje?  

SoPHIA: model celostne ocene učinka dediščine  

Navodila Na blogu EPALE spodaj preberite o galeriji Ort v 
Birminghamu, v Združenem kraljestvu nato pa si oglejte 
njihovo spletno stran.  
Kateri pristopi k skupnostnemu delu in delavnicam so vas 
najbolj navdušili?  
Ali obstajajo ideje, ki jih lahko uresničite v svoji organizaciji?  
Če so, svoje zapiske odnesite v službo in jih delite s sodelavci!  

https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-guide-to-discussing-identity-power-and-privilege/#socialjustice
https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-guide-to-discussing-identity-power-and-privilege/#socialjustice
https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-guide-to-discussing-identity-power-and-privilege/#socialjustice
https://model.sophiaplatform.eu/
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Trajanje 1,5 h 

Povezava Ort galerija v  Birminghamu, UK / Članek  
Ort galerija spletna stran   

 

 

 

2.7 Praktične aktivnosti 
2.7.1 Kviz o urbanizaciji  

Aktivnost št : 1 Modul 3  

Kviz o urbanizaciji 

Ciljna skupina 
 

Umetnostni pedagogi, umetniki, strokovnjaki na umetniškem in 
kulturnem področju 

Infrastruktura Na usposabljanju z udeleženci iz različnih držav organizirajte kviz 
o urbanizaciji posameznih držav izvora.  
 
Pri tem mora predavatelj vnaprej vedeti, iz katerih držav prihajajo 
udeleženci, da lahko pripravi graf (kot zgoraj). Po končanem 
ugibanju se lahko skupaj pogovorite o nadnacionalnem pomenu 
urbanizacije.  

 

2.7.2 Horizontalno-vertikalne stopnice 

Aktivnost št : 1 Modul 2 Skrb za identitete v skupnosti 

Horizontalno-vertikalne stopnice 

Ciljna skupina 
 

Umetnostni pedagogi, umetniki, strokovnjaki na umetniškem in 
kulturnem področju 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/ort-gallery-relationship-between-art-community-and-adult-education
https://ortgallery.co.uk/
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Navodila Namen te vaje je na primeru skupine prikazati in odražati 
privilegije in marginalizacijo v družbi. Upoštevajte, da se ta vaja 
ne sme izvajati s skupinami ljudi iz marginaliziranih skupnosti.   
 
Izvajanje zahteva občutljivost, da ne bi ustvarili hierarhij znotraj 
skupine. Posamezni rezultati služijo le samorefleksiji 
udeležencev in naj se ne delijo med seboj.  
 
Udeleženci potrebujejo pisalo in list papirja. Narišejo naj 
navpično ali vodoravno črto v skladu z vprašanji in sami 
odgovorijo nanje. Seveda lahko nekaj vprašanj spremenite, 
dodate ali izpustite in izberete tista, ki se vam zdijo primerna za 
vašo državo, vašo skupino in temo vaše delavnice.  
 
Na vprašanja naj udeleženci odgovarjajo na podlagi svojih 
izkušenj in značilnosti.  
 

Materiali Papirji in svinčniki 
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Navodila 

Narišite vodoravno ali navpično črto. Če ste v dvomih, pustite 
prazno . Otroštvo se šteje do dopolnjenega 18. leta starosti.  

 
1. Če ste moški, narišite vodoravno črto; če ste ženska, pa 
navpično črto.  
2. Narišite vodoravno črto, če bi vas (večina) ljudi opisala kot 
belca. Narišite navpično črto, če bi vas (večina) ljudi opisala 
kot temnopoltega, staroselca ali pripadnika druge »rase«. 
3. Narišite vodoravno črto, če ste telesno sposobni; 
navpično črto, če ste invalidni.  
4. Narišite vodoravno črto, če ste imeli v otroštvu dva živa 
starša. Narišite navpično črto, če ste v otroštvu imeli enega 
ali nobenega od staršev.  
5. Nariši vodoravno črto, če je tvoja družina med 
odraščanjem vedno lahko zagotovila dovolj hrane; nariši 
navpično črto, če nisi vedno imel dovolj hrane.  
6. Narišite vodoravno črto, če ste živeli v soseski, ki se vam 
je zdela varna; narišite navpično črto, če se v svoji soseski 
niste počutili varne.  
7. Nariši vodoravno črto, če so bili tvoji starši vedno 
zaposleni; nariši navpično črto, če so bili tvoji starši včasih 
brezposelni. (To lahko pomeni eno ali drugo, odvisno od 
tega, kaj je bilo običajno).  
8. Narišite vodoravno črto, če je eden od staršev, ki živi z 
vami, imel univerzitetno izobrazbo. Nariši navpično črto, če 
nobeden od staršev ni imel univerzitetne izobrazbe.  
9. Nariši vodoravno črto, če ti je eden od staršev redno 
pomagal pri domačih nalogah; nariši navpično črto, če ti 
nobeden od staršev ni redno pomagal.  
10. Če ste kdaj poskušali spremeniti svoj videz, manire, 
naglas ali vedenje, da bi se izognili obsojanju ali 
zasmehovanju, narišite navpično črto.  
11. Če so vas starši vodili v umetniške galerije, muzeje , na 
športne prireditve ali predstave, narišite vodoravno črto.  
12. Če so v šoli poučevali v jeziku, ki ni bil vaš prvi jezik, 
narišite navpično črto.  
13. Če ste se v osnovni šoli učili o kulturi svojih prednikov, 
narišite vodoravno črto.  
17. Če ste na televiziji videli pripadnike svoje rase, etnične 
skupine, spola ali spolne usmerjenosti prikazane v 
ponižujočih vlogah, narišite navpično črto.  
18. Če vam je bilo kdaj neprijetno zaradi šale, povezane z 
vašo raso, etnično skupino, sposobnostjo, spolom ali spolno 
usmerjenostjo, vendar ste se počutili preveč negotovi, da bi 
se soočili s situacijo, narišite navpično črto.  
19. Če ste bili kdaj žrtev nasilja, povezanega z vašo raso, 
etnično pripadnostjo, sposobnostjo, spolom ali spolno 
usmerjenostjo, narišite navpično črto.  
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Zaključek/ 
Refleksija 

Vprašanja za razmislek/razpravo o vodoravnih in navpičnih 
korakih: 

• Kaj vidite ob pogledu na vodoravne in navpične 
črte? 

• Kaj ste si mislili, ko ste risali črte?  
• Katera od trditev se vam je zdela najbolj smiselna ali 

vam je odprla oči? Zakaj?  
• Katera od trditev, če sploh katera, vas je prizadela? 

Zakaj? 
• Kako sta družbeni razred in privilegij povezana s 

predsodki? 
Nadaljnji 
komentarji: 

(Vir: 
University Committee for Diversity, Equity and Affirmative Action 
/ Booklet ) 

 

2.7.3 Kdo sem? – Pesmi  

Aktivnost št : 1 Modul 2 Skrb za  identiteto v skupnosti  

Kdo sem jaz – pesmi  

Ciljna skupina 
 

Umetnostni pedagogi, umetniki, strokovnjaki na 
umetniškem in kulturnem področju, člani skupnosti  

Navodila S to dejavnostjo se začne aktiven introspektivni proces, 
hkrati pa se posameznikom še naprej ponujajo priložnosti za 
vzpostavljanje medsebojnih stikov. Udeleženci pišejo kratke 
pesmi, pri čemer vsako vrstico začnejo z »jaz sem«, kar jih 
spodbuja, da s svojimi besedami opišejo, kdo so in kaj je 
pomembno za njihovo identiteto. Pri vsakem poskusu 
ozaveščanja in spodbujanja samorazvoja je ključno, da 
udeležence vključimo v dejavnosti, ki zahtevajo 
introspekcijo in samorefleksijo. Prav tako je pomembno, da 
udeležencem zagotovimo priložnosti za vzpostavljanje 
povezav prek meja identitet in celo znotraj njih. Dejavnost 
»Kdo sem?« je lahko izhodišče za spodbujanje 
samorefleksivnega razmišljanja in introspekcije.   

Materiali Papirji in svinčniki  

https://intraweb.stockton.edu/eyos/affirmative_action/content/docs/Interactive%20Diversity%20Booklet%2010-14-2011%20Rev%203_1_16.pdf
https://intraweb.stockton.edu/eyos/affirmative_action/content/docs/Interactive%20Diversity%20Booklet%2010-14-2011%20Rev%203_1_16.pdf
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Navodila Udeležence prosite, naj si v desetih do petnajstih minutah 
vzamejo čas in napišejo pesem z naslovom »Kdo sem«. 
Navedite jim, da je edino pravilo, da se mora vsaka vrstica 
začeti z besedami »Jaz sem ...«. Pustite jim čim bolj odprto 
interpretacijo, vendar jim predlagajte, da lahko, če želijo, 
vključijo izjave o tem, od kod prihajajo (regionalno, etnično, 
versko in tako naprej); spomine iz različnih obdobij svojega 
življenja; interese in hobije; moto ali vero ; priljubljene fraze; 
družinske tradicije in običaje; in karkoli drugega, kar 
opredeljuje, kdo so. Ne pozabite jim povedati, da bodo delili 
svoje pesmi. 

Zaključek/ 
refleksija 
 

Da bi zagotovili, da ima vsakdo priložnost povedati svojo 
zgodbo, lahko po potrebi skupino razdelite v različne 
majhne skupine po 8-10 oseb. Udeležencem dajte možnost, 
da preberejo svoje pesmi ali delijo dele svojih pesmi po 
spominu. 
 

Nadaljnji 
komentarji 

Točke, ki si jih je treba zapomniti:  
Ker bodo nekateri posamezniki vključili zelo osebne 
podatke, bodo morda oklevali pri branju svojih pesmi, tudi 
v majhnih skupinah. V takšnih primerih je včasih 
učinkovito, če moderatorji najprej delijo svoje pesmi. 
Razmislite o tem, da bi delili svojo pesem, preden 
udeležence prosite, naj napišejo svoje pesmi. Če se boste 
izkazali za ranljivega, bodo tudi drugi lažje storili enako. Če 
udeleženec ni pripravljen prebrati svoje pesmi, ga v to ne 
silite. Morda bodo pripravljeni pozneje, morda pa želijo 
pesem zadržati zase, kar je treba spoštovati. 
 
Poskrbite, da bo imel vsak udeleženec dovolj časa, da lahko 
spregovori, bodisi da prebere svojo pesem bodisi da jo deli 
po spominu.  
 
Če to uporabljate kot zaključno dejavnost, nadaljevanje ni 
potrebno. Spodbudite aplavz in se vsem zahvalite, da so 
delili svojo pesem.  
 
Če to dejavnost uporabljate sredi razreda ali delavnice, si 
pripravite nekaj vprašanj za  nadaljevanje. Ko so vsi delili 
svoje pesmi, udeležence vprašajte, kako so se počutili, ko so 
pisali in delili svoje pesmi.  
 
Vprašajte, kakšne povezave,  če sploh kakšne, so ljudje med 
seboj vzpostavili s to dejavnostjo. Katere so bile  skupne 
značilnosti pesmi? Ali vas je katera od njih presenetila?  
 
Razmislite tudi o tem, da bi ljudi prosili, naj vstanejo in se 
pogovorijo z nekom, s katerim so občutili povezavo prek 
poezije. 
 
(Vir: Equity Literacy Institute and EdChange / Website) 
 

http://www.edchange.org/multicultural/activities/poetry.html
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2.7.4 Kako je videti enakost spolov? 

Aktivnost št : 1 Modul 2  

Izobraževanja na področju urbane umetnosti  in spol 

Ciljna skupina 
 

Umetnostki pedagogi, umetniki, strokovnjaki na 
umetniškem in kulturnem področju, člani skupnosti  

Navodila Umetnost je lahko način izražanja, lahko pa je tudi orodje za 
izražanje in vizualizacijo čustev, idej in idealov. Namesto ali 
poleg teoretične obravnave teme enakosti spolov  se je treba 
te teme v skupini lotiti na umetniški način. 

Materiali Vse vrste materialov za risanje in/ali slikanje, kot so 
oljne/akrilne barve, vodne barve in/ali (voščene) barvice, 
svinčniki ali kar koli, kar želite ali lahko priskrbite.   
 
Papir: nekaj kosov papirja vsake velikosti za vsakega 
udeleženca - morda v različnih barvah 

Navodila Udeleženci naj razmislijo o tem, kako bi bila enakost spolov 
videti zanje. Kaj to pomeni predvsem zanje osebno.  
 
Nato so vsi povabljeni, da svojo zamisel o tem, »kako je videti 
enakost spolov«, predstavijo v obliki slike ali risbe. 
 
Ne pozabite: ni pravilnega ali napačnega, ni boljšega ali 
slabšega, niti bolj ali manj lepega. Ne gre za tehniko, temveč 
za umetniško izražanje ter vizualizacijo svojih idej in misli.  

Zaključek/ 
refleksija 

Udeleženci so povabljeni, da predstavijo svoje umetniško 
delo in drugim v skupini povedo, kaj izražajo z njim in kaj jim 
pomeni enakost spolov. 

Nadaljnji 
komentarji 
 

To dejavnost je navdihnil projekt UN Women: UN Women / 
Website 

  

2.7.5 Urbani::zvoki 

Aktivnost št : 1 Modul 2 
Izobraževanje na področju urbane 
umetnosti za družbene spremembe  

Urbani::zvoki 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/6/what-does-gender-equality-look-like
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/6/what-does-gender-equality-look-like
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Ciljna skupina Člani skupnosti 

Navodila »Kako zveni mestni prostor?« je začetno vprašanje, na 
podlagi katerega udeleženci preučujejo estetsko in zlasti 
akustično okolje različnih krajev v mestnem prostoru.  
  
Na tej delavnici je udeležencem ponujeno čutno soočenje z 
njihovim okoljem, s tehničnim pristopom pa je spodbujena 
in promovirana njihova lastna ustvarjalnost.  
 
Izkusijo, kaj pomeni lotiti se določene teme z estetskimi 
sredstvi ter ustvarjalno in drugače uporabiti zbrane vtise. 
Hkrati se v drugem delu dejavnosti na ustvarjalen in igriv 
način naučijo nekaj o mešanju glasbe. 

Materiali • pametni telefon  
• slušalke prilagojene pametnemu telefonu  
• aplikacija za produkcijo glasbe, po izbiri. Glej  tukaj.  

Navodila Pri tej dejavnosti so udeleženci v skupinah od 1 do 3 oseb 
poslani iz prostora in naprošeni, da se sprehodijo po mestu 
in opazujejo zvoke, ki jih slišijo na mestnem območju. Kateri 
zvoki pritegnejo njihovo pozornost?  
 
Prosimo jih, da s pametnimi telefoni posnamejo tiste zvoke, 
ki se jim zdijo najzanimivejši in ki jih drugi morda ne  bodo 
prepoznali takoj, ko jih bodo poslušali. To je lahko poseben 
zvok orodja na gradbišču, noža za rezanje mesa pri mesarju 
ali podobno.  
 
Povejte jim, naj imajo v mislih, da bodo iz njih zmešali 
glasbeno skladbo, zato lahko že zdaj pazijo na zvoke in 
šume, ki bi jih tam morda želeli uporabiti. Posnetki naj ne 
bodo daljši od 5 do 10 sekund.  
 
Ko se podskupine ponovno sestanejo, si medsebojno 
pokažejo zvoke, ki so jih posneli. Katere vrste zvokov so našli? 
Ali lahko drugi uganejo, od kod prihajajo zvoki? 
 
V naslednjem koraku morajo udeleženci prenesti aplikacijo 
za mešanje zvoka po svoji (ali vaši) izbiri (nekaj priporočil in 
videoposnetkov z navodili lahko najdete tukaj).  
 
Udeležencem pustite čas, da se  seznanijo z aplikacijo in jo 
preizkusijo. Ko se pri uporabi aplikacije počutijo (bolj ali 
manj) udobno, jih nato povabimo, da načrtujejo svojo 
skladbo in nato v skladu s svojim načrtom zmešajo svoje 
zvočne posnetke.  
 
Njihova ustvarjalnost ne sme biti omejena, zato ni posebnih 
pravil. Najpomembneje je, da ni nikakršnega pritiska na 
izvedbo - vsaka skupina lahko gre tako daleč, kot želi ali 
zmore. Če imajo nekateri udeleženci predhodno znanje o 

https://weraveyou.com/tech/best-music-making-apps/
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mešanju glasbe, ga lahko delijo z drugimi. V tem primeru bi 
bilo koristno, da jih že na začetku razdelimo v različne 
skupine, tako da lahko vsaka skupina izkoristi svoje znanje. 

Zaključek/ 
Refleksija 

Na koncu morajo shraniti in izvoziti glasbene datoteke ter 
jih predstaviti drugim skupinam. Na tej točki je možen tudi 
razmislek o urbanih zvokih in njihovi predelavi v glasbo.  

Nadaljnji 
komentarji 
 

Ta dejavnost temelji na projektu delo::zvoki, ki ga je razvil 
EDUCULT. 
 
Dejavnost Urbani::zvoki se lahko izvaja ne le s snemanjem in 
obdelavo zvokov, temveč tudi s slikami in videoposnetki. 
Namesto glasbe je mogoče ustvariti vizualne podobe, kolaže 
itd. Za to so na voljo tudi primerne in enostavne  aplikacije. 
Podobno kot v programu delo::zvoki je mogoče s 
kombinacijo ustvariti tudi celotne glasbene videoposnetke.  
 
Na podlagi specifičnih kompetenc izvajalcev umetnostne 
vzgoje je mogoče izvesti tudi nadaljnje nadgradnje ali 
reinterpretacije. Bistvo te dejavnosti je v samostojnem 
estetskem raziskovanju mestnega prostora in njegovem 
dokumentiranju. Rezultate tega ustvarjalnega 

https://educult.at/en/kulturmanagement/worksounds-sound-images-of-the-work-world-2020-21/
https://educult.at/en/kulturmanagement/worksounds-sound-images-of-the-work-world-2020-21/
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raziskovalnega potovanja je nato v delavnici potrebno 
obdelati v majhno umetniško delo . 

3. RAZVOJ SKUPNOSTI Z 

IZOBRAŽEVANJEM NA 

PODROČJU URBANIH 

UMETNOSTI 

 

3.1 Skupnosti in družbeni izzivi 
Družbeni in kulturni vidiki v izobraževanju imajo pomembno vlogo pri 
določanju trendov nadaljnjega razvoja ljudi, družbe in njihovega okolja. So 
sredstvo, s katerim lahko ljudje bolje razumejo drug drugega in svet, v 
katerem živimo.26 Družbeni in kulturni vidiki v izobraževanju imajo 
pomembno vlogo pri določanju trendov nadaljnjega razvoja ljudi, družbe in 
njihovega okolja. So sredstvo, s katerim lahko ljudje bolje razumejo drug 
drugega in svet, v katerem živimo. Države nenehno iščejo nove načine za 
spopadanje s priložnostmi, izzivi, neenakim poreklom in bogastvom, ki jih 
prinašajo vse bolj spreminjajoče se gospodarstvo, pomešano z demografskimi 
spremembami. Kot je navedeno v modulu 1 in 2, lahko usklajevanje 
izobraževanja odraslih, umetniškega izobraževanja in mestnih prostorov  z 
obravnavanjem družbenih izzivov, izboljšanjem socialne vključenosti, razvoja 

 
26 E. A. Nozhin, 2005. str. 3. 

Naš tretji in zadnji modul se osredotoča na razvoj skupnosti z urbanim 
umetniškim izobraževanjem. V tem paketu usposabljanja smo pojasnili, kako 
lahko urbana umetnostna vzgoja spremeni našo okolico, družbo in nas same. 
Tretji modul vas bo popeljal na lokalno raven: kako lahko izobraževalci izvajajo 
dejavnosti urbane vzgoje z marginaliziranimi skupinami, da bi podprli razvoj 
skupnosti?  

Modul 3 se bo osredotočil na naslednje:  

• Kako lahko izobraževalci s področja urbane umetnosti te prakse 
prenesejo v svojo skupnost? 

• Kako je lahko urbana umetnostna vzgoja v službi skupnosti? 
• Pristop k razvoju skupnosti, ki temelji na sredstvih . 
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in enakosti utira pot do družbene enakosti. Izobraževanje v okoljih skupnosti  
je učinkovit način odzivanja na reševanje družbenih potreb in izzivov s 
spodbujanjem vseživljenjskega učenja, opolnomočenja ljudi z 
ozaveščenostjo, informacijami in spretnostmi ter spodbujanja lokalne 
vključenosti, kar, upajmo, prispeva k izboljšanju družbe in lokalne rasti.  

Združeni narodi razvoj skupnosti 
opredeljujejo kot »proces, v katerem se 
člani skupnosti povežejo, da bi skupaj 
ukrepali in oblikovali rešitve za skupne 
probleme.«27 Gre za širok koncept, ki se 
uporablja za prakse civilnih voditeljev, 
aktivistov, vključenih državljanov in 
strokovnjakov za izboljšanje različnih 
vidikov skupnosti, običajno s ciljem zgraditi 
močnejše in odpornejše lokalne skupnosti, 
ki so središča pozitivnega razvoja in vključevanja svojih članov, varen prostor, 
v katerem je prostor za vse.  

 

3.2 Na uslugo skupnosti   
Umetnostna vzgoja lahko doseže ljudi z drugačnim jezikom ; lahko jih 
pritegne s skupnim načinom komuniciranja. Umetnostna vzgoja v skupnosti 
deluje kot katalizator, ki spodbuja znanja, potrebna za razvoj skupnosti, za 
vključevanje in izobraževanje . Skupni imenovalec vseh teh konceptov je 
umetnostna vzgoja. 

V okviru povezovanja izobraževanja na področju urbane umetnosti s 
skupnostmi ne gre le za umetnostno vzgojo, temveč za opolnomočenje 
posebnih skupin ljudi, povezanih z družbenim okoljem, specifikami 
skupnostjo, njihovimi izkušnjami, občutki in skupno identiteto. Poleg tega 
lahko umetnostna vzgoja spodbuja kontekstualno učenje o lokalni umetnosti 
in kulturi,28 kar je pomembno za urbano umetnostno izobraževanje, ki se 
osredotoča na družbeni učinek. 

Usklajevanje umetnosti in skupnosti v številnih kontekstih  lahko poveča 
ozaveščenost skupnosti o družbenih izzivih.  Skupnost, v kateri ljudje 
sodelujejo pri kulturnih dejavnostih, ima večji potencial za povezovanje, skrb 
in družbeni razvoj. 

 

 
27 Jackson, Maria Rosario in Florence Kabwasa-Green. 2007. Artist Space 
Development: Making the Case, str. 21. 
28 Prav tam. 

Aktivnost 3.1  

Ali lahko umetnost prinese 
spremembe v skupnosti? 
Pripadniki različnih okolij in 
kultur imajo lahko zanimiva 
mnenja o vplivu umetnosti. 
Izvajajte praktično dejavnost  
Besede o vplivu na voljo na 
koncu tega modula.  

Vir za samostojno učenje 
Oglejte si gradivo za samostojno učenje Grajenje skupnosti in Lekcije o 
sodelovanju med umetniki in razvijalci skupnosti . 

https://www.frbsf.org/community-development/publications/community-development-investment-review/2019/november/lessons-on-collaborative-practice-between-artists-and-community-developers/
https://www.frbsf.org/community-development/publications/community-development-investment-review/2019/november/lessons-on-collaborative-practice-between-artists-and-community-developers/
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Trenutni družbeni izzivi  se nanašajo na številna področja, od migracij, 
socialnih in gospodarskih neenakosti, korupcije, revščine, enakosti spolov ali 
nasilja, spodbujanja zdravja, okolja in trajnosti, obnove mest, oživljanja 
prostora, krepitve skupnosti, socialne vključenosti in kulturne raznolikosti. 
Demokracija, socialna pravičnost in civilna družba so odvisni od 
posameznikov, ki povezujejo skupnost, in njihove sposobnosti, da 
spregovorijo s svojim srcem in umom. Zakaj jim ne bi dali glasu?  

 

 

 

 

 

Zato lahko izobraževalce s področja umetnosti  in vse aktivnosti v službi 
skupnosti opišemo kot gonilo socialnega vključevanja in razvoja. Na ta način 
se vključujejo identitete in kulturna vedenja, s katerimi se ustvarja nekaj 
novega, ohranja se kulturna dediščina ter spodbujata družbena raznolikost in 
pravičnost . 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Delo v in z marginaliziranimi 

skupnostmi 

Akterji  

Akterji, vključeni v skupnostno urbano umetnostno vzgojo, so skupnosti same 
in pedagogi. Pri tem imata pomembno vlogo medsebojno razumevanje in 
komunikacija. V primeru izobraževalcev je pomembno, da imajo določeno 
predznanje za delo s skupnostmi, ki jih je prizadela družbena neenakost, kar 
smo videli v Modulu 2 - Skrb za identitete v skupnosti . Glavni poudarek je na 
družbenem vplivu pristopa umetnostne vzgoje in spodbujanju vrednot, kot 

Vir za samostojno učenje 
Urbana umetnostna vzgoja ima lahko različne cilje in obravnava praktično 
vse ovire, izzive ali teme, ki jih kot pedagogi želimo obravnavati v 
skupnostih.1 Za ponazoritev si lahko ogledate vir Razvoj umetniško 
navdihnjenih prostorov v marginaliziranih skupnostih, ki pojasnjuje, da 
umetnost v javnem prostoru ni le umetnost v urbanem javnem prostoru, 
ampak je način združevanja ljudi proti predsodkom.  

Vir za samostojno učenje 
V naslednjem gradivu si oglejte dokumentarni film o znanem skupnostnem 
umetniškem projektu in razmislite o odnosu med urbanim umetniškim 
izobraževanjem, skupnostmi in družbeno angažirano umetnostjo. Za 
ilustracijo si lahko ogledate navdihujoč dokumentarni film »Ritem je to!« in 
»Opera, všeč si mi«. 
  

file:///C:/Users/clive/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R4JLO2CE/Rhythm_is%23_3.6.1_
file:///C:/Users/clive/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R4JLO2CE/Rhythm_is%23_3.6.1_
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so pravičnost, enakost,  preobrazba in spremembe, med tistimi, ki jih najbolj 
pogrešajo.29 

Kontekst 

Izobraževalci morajo dobro poznati kontekst skupnosti, s katerimi delajo, da 
bi lahko učinkovito uporabili urbano umetnostno izobraževanje kot orodje za 
socialno kohezijo in razvoj skupnosti. Skupnosti imajo medosebne odnose in 
čustva,30 vendar jih deloma strukturira tudi prostor, v katerem nastajajo 
interakcije.31 Te interakcije in fizične prostore je treba upoštevati pri delu z 
urbanim prostorom in projekti urbane umetnosti.  

Odnosi  

Poleg tega položaj izobraževalca na splošno predstavlja razmerje moči , ki ga 
je treba priznati. Ta položaj je mogoče uporabiti za opolnomočenje in 
omogočanje vsem udeležencem, da se počutijo udobno in sproščeno. Zato 
ima izobraževalec etično odgovornost, da sodeluje s skupnostjo na pošten in 
enakopraven način. 

Komunikacija 

Predvsem pa je pomemben način komunikacije. Pomaga, če vzpostavite 
preprosta pravila komuniciranja, date vsakemu udeležencu glas, pokažete 
spoštovanje do prispevkov slehernega ali celo uvedete neverbalne metode 
komuniciranja. To prispeva h koheziji in posledično k družbenim 
spremembam in razvoju. Na sodelovanje z različnimi skupinami glejte kot na 
priložnost za povezovanje z družbenimi in kulturnimi vprašanji ter za 
razmislek o svojih izkušnjah, pri čemer lahko vsak od teh dejavnikov prispeva 
k razvoju bolj celovite identitete znotraj raznolike skupnosti.  

 
29 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell in Kay Johnson. 2016, str. 11. 
30 David W. Minar in Scott A. Greer. 2007, str. 4. 
31 Prav tam. 
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Če želite razumeti vpliv 
umetniškega izobraževanja, 
si lahko ogledate zgodbo o 
uspehu URB_ART 
»Dostopnost«. Na Islandiji je 
Margrét M. Norðdahl 
ustvarila prostor za svoje 
študente umetnosti:  
Napredek v izobraževanju 
zaznamuje vključevanje 
različnih marginaliziranih 
skupin: žensk, ljudi z različnih 
narodnosti in nenazadnje 
ljudi s posebnimi potrebami. 

FOTO: Dostopnost, Islandija  

»Inkluzivni svet umetnosti je odločitev, ki jo moramo sprejeti.« 
 
Oglejte si zgodbo o uspehu URB_ART  Opolnomočenje skozi gledališče  in 
Breakdance in Grafiti Jams v mestnem jedru. Gledališče PIF'H opolnomoča 
skupnosti, ki jim grozi socialna izključenost, brani njihove pravice in spodbuja 
državljansko udeležbo. Predvsem pa želi ustvariti družbeno zavest in 
prikrajšanim skupnostim ponuditi orodja za preoblikovanje njihove 
resničnosti, in sicer pomaga migrantom pri spoznavanju družbeno -kulturne 
komunikacije.  

  

FOTO: Opolnomočenje z gledališčem, Portugalska  

Neformalno izobraževanje in intervencije se prek različnih tem pogosto 
spodbujajo pri prikrajšanih skupinah v skupnostih, tako tistih z različnimi 
kulturnimi ozadji kot tistih brez njih. Lizbonska galerija urbane umetnosti 

https://urbart.eu/accessibility-iceland/
http://www.margretexample.com/
file:///C:/Users/tisa/Desktop/Opo
https://urbart.eu/breakdance-and-graffiti-jams-in-the-city-centre-slovenia/
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(GAU)32 uspešno izvaja več družbenih projektov skupnostne urbane 
umetnosti v močno prikrajšanih soseskah, ki jih pestijo negativne socialne in 
gospodarske razmere, medetnični konflikti, težave, povezane z drogami, in 
visoka stopnja osipa v šolah. 

 

FOTO: Breakdance in graf iti v središču mesta, Slovenija  

 

 

 

Cilj teh ukrepov je predvsem spodbujati vključujoče življenjske izkušnje, ki 
lahko premagujejo socialne in kulturne ovire , vključujejo kulturne elemente 
ter tako spodbujajo socialno vključenost in dobro počutje skupnosti.  

Urbana umetnostna vzgoja v kontekstu skupnosti  deluje kot družbena 
dejavnost: vključuje izmenjavo, sodelovanje, vzpostavljanje odnosov in 
povezovanje prostora z drugimi. Vse več je dokazov, da sodelovanje v 
umetnosti razvija ustvarjalno mišljenje, ki ga je mogoče prenesti na vsa 
področja znanja. Uči nas povezovati različne ideje in izkušnje.  

3.3 Dragi izobraževalci …  

3.3.1 Vključevanje marginaliziranih skupin  

Skupnost opredeljujejo ljudje v njej. Po tem, kje so, kaj počnejo, kaj jih zanima 
ali kako se opredeljujejo. Vsaka skupnost je drugačna, zajema različna 

 
32 
Prim.https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/cities/content/lisbon -
eng.pdf  

Vir za samostojno učenje 
Poglejte si vir Javna umetnost kot strategija za grajenje skupnosti , kjer umetniki 
prisluhnejo ljudem in s pomočjo umetnosti začenjajo spremembe.  
 

https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/cities/content/lisbon-eng.pdf
https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/cities/content/lisbon-eng.pdf
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področja in različne identitete. Včasih izgledajo homogene, vendar je v 
skupinah vedno prisotna raznolikost. 

Če želite sodelovati z različnimi 
skupnostmi, morate poskrbeti, da se bo 
vsak posameznik počutil dobrodošlega, 
vključenega, priznanega in predvsem 
spoštovanega. Z ignoriranjem različnosti 
se lahko zgodi, da ne bomo razumeli 
potreb nekaterih ljudi. Priznavanje razlik 
v veri, spolni usmerjenosti, socialno-ekonomskem položaju in izvoru je 
pomembno za pomoč pri ustvarjanju okolja, ki pozdravlja razlike, in postavlja 
temelje za to, da postanemo bolj vključujoči . 

Prvi korak v tem procesu je razumevanje okolja skupnosti in odgovori na 
vprašanja, kot so: 
  

• Kdo je v moji skupnosti?  
• S kakšnimi izzivi se soočajo te skupine?  
• Kakšen je njihov odnos z lokalno vlado/mojim položajem?  
• Kako lahko premagam morebitne ovire, ki so nastale pri njihovih 

prejšnjih interakcijah z lokalnimi subjekti? 
• Katere vire imam na voljo?  
• Kaj lahko ponudimo za izpolnitev posebnih potreb te skupine?  

 
Ko se lotevate procesa sodelovanja, se morate zavedati, da imajo skupnosti 
morda že obstoječe odnose in predhodne izkušnje . Vzpostavljanje in gradnja 
odnosov je način, kako doseči tiste, ki so bili doslej izključeni. Prvi korak v 
procesu je, da se s skupnostjo srečate tam, kjer je, in začnete poslušati njene 
izkušnje, da bi čim bolje razumeli, kako lahko kot izobraževalec nadaljujete s 
premostitvijo razlik. Vredno je razmisliti o pomenu upoštevanja konteksta 
skupnosti. 
 
Poiščite načine, kako poudariti pomen 
umetnosti v skupnosti in kako 
pomagati ljudem, da se povežejo s 
svojim ustvarjalnim jazom.  
Kako točno? 
 
● Pomembno je, da prisluhnete. 
● Ankete, fokusne skupine, srečanja 
skupnosti, zbiranje povratnih 
informacij, spremljanje. 
● Načrtno vključevanje. 
● Izobražujte se in postanite kulturno kompetentni.  
● Omogočite ljudem, da sami sprejemajo odločitve. 

Aktivnost 3.2 

Na začetku sodelovanja 
skupino lahko bolje spoznate 
skozi praktično nalogo 
Fotošok, ki je voljo na koncu 
tega modula. 

Aktivnost 3.3 

Če delate s pripadniki različnih 
kultur, izvedite praktično 
dejavnost – Razumeti tvojo 
kulturo iz vaj na koncu tega 
modula. 



76 
 

 

 
● Uveljavljanje umetniških praks, katerih cilj je vključiti vse 

marginalizirane skupine: zanje je značilna vzajemna izmenjava 
spretnosti in idej ter spoštovanje prispevka vseh udeležencev.  

● Spopadanje s strahovi in predsodki. 

● Razlikovanje »dostopov«, saj so življenjske izkušnje marginaliziranih 
umetnikov osrednjega pomena za proces ustvarjalnega razvoja.  

● Vključevanje izvajajte  na vseh ravneh in stopnjah ustvarjalnega 
procesa, vključno s predstavitvijo umetnosti, ki je nastala v tem 
procesu, in razpravo o njej.  

● Dajajte enako pozornost procesu in rezultatu ter vključujte stalne 
povratne informacije kot del ustvarjalnega procesa; ne 
predvidevajte ničesar. 

● Zagotovite, da se udeleženci počutijo varne in spoštovane.  

● Ustvarite prostor, v katerem je mogoče predlagati, raziskovati, 
poslušati, deliti, razpravljati, razvijati in podpirati ideje.  

● Dopuščajte vsa mnenja, tudi tista, ki jim nasprotujete. 

● Spodbujajte ljudi, da na svoj način prispevajo in sodelujejo pri 
projektu/dejavnosti, ter zagotovite, da ljudje vedo, da je njihov 
prispevek cenjen in priznan kot del uspeha dela.  

● Kulturna ozaveščenost in primernost sta izredno pomembni. Delo s 
skupnostjo in v njej pomeni, da se je treba ukvarjati z razli čnimi 
ljudmi. Pomembno je, da opravite raziskavo in prevprašate svoje 
predpostavke. 
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Ekskurz: Uvodne in zaključne lekcije 

Pomembno je, da se med srečanji zagotovi jasna struktura tako pri 
predstavitvi Programa usposabljanja o izobraževanju na področju 
urbanih umetnosti kot pri drugih temah, ki jih obravnavajo pedagogi. 
Tukaj je nekaj nasvetov za začetek in zaključek srečanj.  

Na začetku: 

• Preden začnete razvijati dejavnost ali izberete orodje, začnite z 
namenom. 

• Kot izhodišče uporabite radovednost sodelujočih . 
• Pripravite prostor, ki ustreza namenu. 
• Vzpostavite povezavo z resničnim življenjem - in se povežite s 

kontekstom skupnosti. 
• Začnite z različnimi dejavnostmi. Tukaj je nekaj primerov.  

Na koncu: 

• Skupaj z udeleženci obnovite vsebino. 
• Nudite odprt prostor za vprašanja. 
• Izvedite vaje za čuječnost . 

Spoprijemanje z zahtevnimi situacijami  

Morda ne bo lahko vsak dan sodelovati z ljudmi iz težkih okolij, pride lahko 
do zahtevnih situacij. Soočanje z negativnimi dogodki, občutek utrujenosti 
in nemotiviranosti je normalen del poučevanja in dela z različni mi 
skupinami. V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov za soočanje s temi 
situacijami.  

• Vedite, da stvari največkrat niso osebne in da se ljudje največkrat 
ukvarjajo s svojimi težavami, ki jih lahko prenesejo na druge.  

• Ostanite mirni . Kadar je situacija čustveno nabitejša, se zlahka 
prepustimo trenutku. Spremljajte svoje dihanje. Poskusite počasi in 
globoko vdihniti. 

• Ne zahtevajte umirjenosti. Če na primer nekomu, ki je razburjen, 
rečete, naj bo tiho in se umiri, ga boste le še bolj razjezili. Namesto 
tega osebo vprašajte, zaradi česa je vznemirjena, in ji dovolite, da se 
izrazi. 

• Postavite omejitve in meje.  Spodbujamo vas, da osebo poslušate in 
ji dovolite, da se sprosti, vendar imate tudi pravico biti asertivni in 
reči: »Prosim, ne govori z mano tako.« 

• Dva po deset. Ena od strategij se imenuje dva po deset. Pri tej 
strategiji se deset dni zapored po dve minuti pogovarjate z enim 
udeležencem iz ogroženega območja. Pogovor naj ne bo povezan z 
delom. Pogovarjajte se z njim o njegovem življenju, interesih in ga 
resnično poslušajte. 
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3.4 Pristop k razvoju skupnosti, ki temelji 

na prednostih (ABCD pristop) 

3.4.1 Kozarec je napol poln 

Razvoj skupnosti, ki temelji na prednostih (asset-based community 
development - ABCD), je način dela s skupnostmi od spodaj navzgor, ki se 
osredotoča na prednosti in spretnosti skupnosti, ne pa na primanjkljaje in 
težave. Pristop ABCD se osredotoča na »do polovice poln kozarec.«33  

Pristop ABCD temelji na štirih vodilnih načelih:  

o Osredotoča se na spretnosti in prednosti  skupnosti, ne pa na probleme in 
potrebe. 

o Določa in mobilizira  prednosti, spretnosti in strasti posameznikov in 
skupnosti. 

o Temelji na skupnosti – »gradi skupnosti od znotraj navzven«.  
o Temelji na odnosih. 

Če se osredotočimo na prednosti in sredstva skupnosti, lahko ustvarimo 
povsem drugačno sliko od tiste, ki temelji na potrebah. Začnemo s tistim, kar 
prispeva k moči skupnosti. Vse skupnosti imajo prednosti in sredstva, ABCD 
pa priznava, da ima vsakdo v skupnosti (vključno s posamezniki, 
prostovoljnimi skupinami, podjetji in organizacijami) znanja, interese in 
izkušnje, ki lahko pomagajo krepiti skupnost.  

Pri tem pristopu ne zanemarjamo potreb in skrbi skupnosti, temveč se 
osredotočimo na vire, ki jih mora skupnost obravnavati . V kontekstu 
urbanega umetniškega izobraževanja so lahko različna kulturna ozadja in 
sredstva, usklajena z usmerjanjem, spodbujanjem in svobodo izražanja, zelo 
plodna za pristop k težko dosegljivim posameznikom in skupnostim.  

 
33 Prim.https://resources.depaul.edu/abcd-
institute/publications/Documents/GreenBookIntro%202018.pdf  

Vir za samostojno učenje 
Za dodatne informacije in podrobnosti si oglejte Vključevanje 
marginaliziranih skupnosti pomeni boljše odločitve . 
Da bi bolje razumeli te prakse, si preberite gradivo Krepitev skupnosti v in 
prek umetnostne izobrazbe in projekte in Umetnost in kulturno planiranje: 
Orodje za skupnosti, ki predstavlja prakse za delo s skupnostmi. 
 

https://resources.depaul.edu/abcd-institute/publications/Documents/GreenBookIntro%202018.pdf
https://resources.depaul.edu/abcd-institute/publications/Documents/GreenBookIntro%202018.pdf
https://icma.org/articles/pm-magazine/engaging-marginalized-communities-challenges-and-best-practices
https://icma.org/articles/pm-magazine/engaging-marginalized-communities-challenges-and-best-practices
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3.5 Pristop ABCD + 

izobraževanje na 

področju urbane 

umetnosti + razvoj 

skupnosti 

3.5.1 Izobraževalci lahko gradite na 

potencialu skupnosti  

Današnji umetniki imajo pomembno vlogo tudi kot spodbujevalci , ki 
povezujejo umetniško izobraževanje s projekti skupnosti . Postali so 
ustvarjalni reševalci problemov , ki sodelujejo v različnih panogah  in se 
ukvarjajo z vprašanji, ki zadevajo ljudi po vsem svetu. To boste najbolje 
razumeli, če si ogledate vir Tate izmenjava: Umetnost družbenih sprememb. 

Izobraževalci lahko spodbujajo pozitiven socialni in čustveni razvoj  z načrtnim 
zaporedjem razvojnih izkušenj  v procesih umetnostne vzgoje, s pogovorom z 
ljudmi o njihovih izkušnjah in zagotavljanjem bogatih priložnosti za 
razmišljanje o teh izkušnjah v luči  podpore. 

Glejte skozi lečo prednosti : Namesto da gledate skozi lečo potreb oziroma 
manjkajočega , poglejte skozi lečo prednosti , poiščite prednosti, ki jih je 
mogoče uporabiti za napredek.  

Bodite vključujoči : Izzivajte vse, da sodelujejo, da prevzamejo besedo in da so 
vodilni. 

Aktivnost 3.4 

Če delate s skupino ljudi iz 
različnih kultur, izvedite 
praktično dejavnost Zakladnica 
prednosti, v sklopu katere 
lahko strukturirate elemente, s 
katerimi delate v skupnostih. 

Vir za samostojno učenje 
Tukaj si oglejte gradivo za samostojno učenje Skupnostni razvoj, ki temelji 
na prednosti: od tega, kar je narobe do tega, kar je prav , ki ponuja več 
primerov, kaj se lahko zgodi, če se osredotočimo na to, kar je dobro, in 
pomagamo ljudem odkriti in uporabiti njihove darove, da bi obogatili ljudi 
okoli sebe, ter Mapiranje prednosti 101. 

https://www.edrawsoft.com/asset-mapping.html


80 
 

 

Načrtovanje sredstev:  Ocenjevanje potenciala skupnosti se imenuje 
kartiranje prednosti. Zemljevid sredstev je lahko podroben popis prednosti in 
virov, ki jih je treba uporabiti. Nekaj primerov: posamezniki, 
združenja/institucije, fizična sredstva, povezave, sponzorji.  

Bodite usmerjeni k dejanjem: Preobrnite kartiranje v takojšnja prizadevanja 
za izboljšave. 

Vodenje s korakom nazaj : Uspešen razvoj skupnosti, ki temelji na sredstvih, 
vključuje usklajene, večstranske in od spodaj navzgor usmerjene razprave, ki 
imajo podporno in ne vodilno vlogo. 

Spodbujanje občutka lastništva in lokalnega ponosa : Občutek lastništva 
neizogibno vodi k odgovornosti. Ljudje si bolj prizadevajo za skupne cilje in 
lažje namenijo čas, denar in osebni vpliv, da bi zagotovili dobro izvedbo 
projektov. 

Mnogi pripadniki prikrajšanih skupnostih imajo neprepoznane prednosti, 
darove, motivacijo in ideje. Če zagotavimo prostor, ki jim omogoča, da z 
usmerjeno  pomočjo  v umetniškem okolju svobodno izpostavijo in uporabijo 
svoje prednosti, postane gradnja skupnosti mogoča.  V nadaljevanju najdete 
primer tega v praksi: Koncept ustvarjanja prostorov (placemaking). 
 

 

FOTO: Model razvoja skupnosti, ki temelji na sredstvih (ABCD). Vir: 
ResearchGate Ponovni razmislek o družbeni vrednosti športnih prireditev s 
pomočjo razvoja skupnosti, ki temelji na sredstvih (ABCD).  
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3.5.2 Delo v skupnosti: Povezovanje ljudi, 

da bi njihova skupnost postala posebna 

Umetniško izražanje v mestnem prostoru zagotavlja občutek prepoznavnosti, 
vključenosti in pripadnosti. Z učenjem in vključevanjem »prostorov«, ki so 
narejeni za ljudi, lahko izobraževanje na področju urbane umetnosti 
povežemo s  prednostmi ljudi ter izboljšamo njihovo povezanost in okolico.  

Prostori, v katerih se odvijajo umetniške in kulturne dejavnosti, so pogosto 
utrip skupnosti . Dejavnosti urbanega umetniškega izobraževanja lahko 
izkoristijo potencial, ustvarjalnost in raznolikost misli posameznikov ter 
ustvarijo vključujoč, aktiven in izobraževalen prostor. Umetnost je odziv na 
našo individualnost in našo naravo, ki lahko pomaga oblikovati našo 
identiteto v urbanem prostoru. 

Primer stičišča teh konceptov je »ustvarjanje prostorov« na območju 
skupnosti, usklajenih z umetnostjo in dostopnih za udeležbo vseh ljudi , ki 
lahko spodbudi državljansko zavzetost, družbeno interakcijo in vpliva na 
gospodarske razmere.  

● Kraj = geografska lokacija + pomen. 
● Izdelava (načrtovanje) = ustvarjanje nečesa novega ali spreminjanje 

nečesa.  
● Identiteta kraja zahteva ljudi. 
●  Kraje opredeljujejo pomeni, čustva in zgodbe. 

 

 

 

Koncept »Ustvarjanje prostora«  

Koncept »ustvarjanja prostora« je povezan z deljenjem zgodb, zgodbe, ki 
jih ljudje slišijo, pa jim pomagajo bolje razumeti in ceniti kraje, v katerih 
živijo, delajo in se zabavao. Ustvarjanje prostora je proces oblikovanja, ki 
ga vodi skupnost in temelji na interakciji med ljudmi, preprostosti 
povezovanja med ljudmi in zabavi.  Z umetnostjo v urbanem prostoru 
uporablja prednosti ljudi, da bi prostor skupnosti postal poseben. 
Spodbuja sodelovanje, druženje, odgovornost in timsko delo.  

Gre za »večplasten pristop k načrtovanju, oblikovanju in upravljanju javnih 
prostorov. Ustvarjanjeprostorov izkorišča prednosti, navdih in potencial 
lokalne skupnosti z namenom ustvarjanja javnih prostorov, ki spodbujajo 
zdravje, srečo in dobro počutje ljudi.« 

 

 

 

 

Vir za samostojno učenje 
Oglejte si gradivo za samostojno učenje Ustvarjanje prostora, in, če vas 
zanima, knjigo Arts in Place: the arts, the urban and social practice v okviru 
serije Routledge Raziskave v kulturi, prostoru in identiteti.  
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FOTO: Primer umeščanja v prostor, vir: Nillumbik Community Directory  

Čeprav lahko umetnost in interakcija s preprostim projektom ustvarita 
prostore, ki so pomembni v vseh skupnostih, sta še posebej pomembna v 
marginaliziranih skupnostih, ki si prizadevajo za izboljšanje kakovosti življenja 
in priložnosti za svoje člane. Kaj je tisto, kar lahko preseže globoke razlike in 
trdovratne delitve? Kaj ima potencial za povezovanje brez ovir? Govoriti v 
številnih jezikih brez prevajalca?  Če še zadnjič omenimo našo izhodiščno 
raziskavo, anketiranci so bili večinoma prepričani, da njihovo delo prispeva h 
gradnji lokalne skupnosti . Ko so bili pozvani, naj povedo svoje mnenje o tem, 
zakaj je tako, so mnogi poudarili, da umetniško izražanje omogoča 
vključevanje izključenih skupin . Umetnost so osvetlili kot sredstvo, s katerim 
lahko povedo svojo zgodbo, kar jih je posledično naredilo vidne in jih 
predstavilo drugim članom družbe ter privedlo do večjega občutka 
pripadnosti marginaliziranih udeležencev. Možnost, da umetnost obravnava 
širše politične probleme in se izreka o družbenih in političnih vprašanjih, 
ponovno potrjuje urbano umetnostno izobraževanje  kot vključujočo prakso, 
ki je lahko tudi zabavna, pa tudi opolnomočujoča in navdihujoča za skupnosti 
. 

https://urbart.eu/survey/
https://urbart.eu/survey/
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3.6 Dodatek: Viri za 

samostojno učenje 
3.6.1 »Ritem je to!« / »Opera, všeč si mi« 

Modul 3 
Ekskurz: Politična plat izobraževanja na področju 
urbane umetnosti 

Skupnostna umetnost za družbene spremembe  
»Ritem je to!« 

Navodila Ta ganljiv in navdihujoč dokumentarni film govori o 
projektu glavnega dirigenta Berlinske filharmonije 
Simona Rattla in koreografa Roystona Maldooma, ki sta 
pripravila plesno predstavo z 250 mladimi iz zelo 
različnih in pogosto marginaliziranih okolij.  
 
Ob tem znanem primeru velikega skupnostnega 
umetniškega projekta, čeprav so bili glavna ciljna 
skupina mladi, boste morda dobili idejo in navdih, kako 
lahko urbana umetnostna vzgoja vpliva na 
demarginalizacijo. 

Trajanje 2 h 

Povezava Trailer / Celotna oddaja na Netflix  
 

 
»Opera, všeč si mi« 

Navodila Odkrijte in se navdušite nad slovensko opero »Opera, 
všeč si mi«. Delo je bilo ustvarjeno z mladimi in za mlade 
ter obravnava teme, kot so »marginalizacija in begunci«. 
 
Oglejte si tudi izdelavo te edinstvene opere, ki je bila 
posneta skupaj z osipniki. 

Trajanje 2 h 

Povezava Opera všeč si mi  / YouTube 
Opera všeč si mi (izdelava) / YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOUl7-gu4Eo
https://www.youtube.com/watch?v=223TOCiLPO8&t=1493s
https://www.youtube.com/watch?v=I9CiRIRiHIg&t=48s
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3.6.2 Razvoj umetniških prostorov v 

marginaliziranih skupnostih 

Modul 2 Razvoj skupnosti z urbano umetnostno vzgojo  

Razvoj umetniških prostorov v marginaliziranih skupnostih 

Navodila Ta vir obravnava razvoj posebnih umetniških prostorov v 
marginaliziranih skupnostih, ki ustrezajo njihovim potrebam 
in družbenim izzivom. Obravnava posledice za to področje, in 
sicer za umetnike/izobraževalce, ki spodbujajo razvoj 
»prostorov, namenjenih umetnosti«, ter kulturne in 
umetniške projekte, ki sodelujejo z marginaliziranimi 
skupnostmi. 
 
Kakšen pomen imajo po obravnavi tega članka 
»prostori, ki jih poganja umetnost« v skupnostih? Kako 
koristni so lahko? Naredite kratek pregled/razmisleko 
sodelovanju umetnosti z marginaliziranimi skupnostmi.  

Trajanje 2 h 

Povezava Razvoj umetniških prostorov v marginaliziranih 
skupnostih / PDF 

 

3.6.3 Tate izmenjava: Umetnost družbenih 

sprememb 

Modul 2 Tate izmenjava: Umetnost družbenih sprememb  

Kako sodelujejo umetnostni pedagogi in skupnosti? 

https://www.giarts.org/sites/default/files/Developing-Artist-Driven-Spaces-Marginalized-Communities.pdf
https://www.giarts.org/sites/default/files/Developing-Artist-Driven-Spaces-Marginalized-Communities.pdf
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Navodila Oglejte si, kako umetnica Tania Bruguera in skupina 
prebivalcev južnega Londona Tate govorijo o »Tate 
Exchange«, prostoru in programu za sodelovanje v 
modernem muzeju Tate v Londonu. Spoznajte možnosti 
vključevanja in sodelovanja novih občinstev ter 
spodbujanja dostopnosti v velikih umetniških 
ustanovah. Nato na spletni strani (glej spodaj) 
podrobneje raziščite in preučite program ter njegove 
teme, projekte in zgodovino. 

• Delajte zapiske. 
• Ali poznate podobne projekte v svojem 

mestu/državi? Predstavljajte si,  da imate možnost 
začeti s takšnim programom v svoji državi.  

• Kakšne ideje se vam porajajo v mislih?  
• Razmislite o vlogi vključevanja in sodelovanja v 

vaših dejavnostih umetniškega izobraževanja in 
kako jih lahko prilagodite? 

Trajanje 1,5 h 

Povezava Kako umetnostni pedagogi in skupnosti komunicirajo? 
YouTube  
Tate izmenjava / spletna stran 

 

3.6.4 Javna umetnost kot strategija 

gradnje skupnosti 

Modul 2 Tate izmenjava : Umetnost družbenih sprememb  

Javna umetnost kot strategija gradnje skupnosti  

Navodila Javna oz. skupnostna umetnost je široko in raznoliko 
področje. V tem gradivu je predstavljenih več praktičnih 
primerov, kako je javna umetnost spremenila skupnost in 
obravnavala posebna vprašanja: poslušanje ljudi in začetek 
sprememb z vključevanjem umetnosti.  
 
Današnji umetniki imajo pomembno vlogo tudi kot 
spodbujevalci, ki povezujejo umetniško izobraževanje s 
projekti skupnosti. Postali so ustvarjalni reševalci problemov, 
sodelujejo v različnih panogah in se ukvarjajo z vprašanji, ki 
zadevajo ljudi po vsem svetu.  
 
Pomislite, kako bi lahko umetniki pomagali pri reševanju 
izzivov v vaši skupnosti . 

Trajanje 1,5 h 

https://www.youtube.com/watch?v=9TI9QSAs9gs
https://www.youtube.com/watch?v=9TI9QSAs9gs
https://www.tate.org.uk/tate-exchange
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Povezava TedxTalk / YouTube  
Razvoj skupnosti, članek 

3.6.5 Vključevanje in krepitev skupnosti v 

in s pomočjo umetniškega izobraževanja 

in projektov 

Modul 3  
 

Razvoj skupnosti z izobraževanjem na področju urbane 
umetnosti 

Vključevanje in krepitev skupnosti v in s pomočjo umetniškega 
izobraževanja in projektov 

Navodila Spodaj navedeni viri predstavljajo teorijo in prakso uporabe 
umetniških praks v skupnosti prek  umetniških in 
izobraževalnih projektov. V vseh virih so predstavljeni 
operativni primeri skupnostnih umetniških, izobraževalnih in 
državljanskih intervencij v medijih in kulturah.  
 
So vas razvoj in rezultati predstavljenih umetniških in 
izobraževalnih projektov navdihnili? 
 
Poskušajte sizamisliti primer, ki bi ga lahko uporabili v svoji 
lokalni skupnosti.  
 
Predstavite razmislek o kontekstu, obravnavani temi, 
prednostih in izzivih razvoja projekta umetniškega 
izobraževanja na vašem območju.  

Trajanje 6 h 

Povezava Delovni vodnik za partnerstvo v skupnosti / PDF  
Ulične poslikave za urbano prenovo / YouTube   
Javna umetnost kot družbeno udejstvovanje / YouTube  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0Kz5IrDtOfw&ab_channel=TEDxTalks
https://www.frbsf.org/community-development/publications/community-development-investment-review/2019/november/lessons-on-collaborative-practice-between-artists-and-community-developers/
https://creative.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/57065/Community_Partnerships_Workguide_lores_2014edit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A0VhsREsz10&ab_channel=URBACT
https://www.youtube.com/watch?v=GyAACL9KwhY&ab_channel=TEDxTalks
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3.6.6 Razvoj skupnosti, ki temelji na 

sredstvih: Od tega, kar je narobe, do tega, 

kar je močno 

Modul 3 Razvoj skupnosti z urbanim umetniškim izobraževanjem  

Razvoj skupnosti, ki temelji na sredstvih: Od tega, kar je narobe, do tega, 
kar je močno 

Navodila Ti viri zagotavljajo več vidikov, vpogledov in primerov 
trajnostnega razvoja skupnosti in strategij regeneracije 
skupnosti. 
  
Ali lahko izpostavite cilje, ki bi jih lahko spremenili v močne 
točke v vaši lokalni skupnosti? 

Trajanje 3h 

Povezava Trajnostni razvoj skupnosti: od tega, kar je narobe, do tega, 
kar je močno / YouTube / YouTube 
Prehod na razvoj skupnosti / YouTube 
Regeneracija s kulturo: / YouTube 
Kaj je kartiranje sredstev? / Spletna stran  
Osnovna načela ABCD / Spletna stran 

 

3.6.7 Načrtovanje umetnosti in kulture: 

Orodje za skupnosti 

Modul 3 Razvoj skupnosti z urbanim umetniškim izobraževanjem 

Načrtovanje umetnosti in kulture: Orodje za skupnosti  

Navodila »Čeprav sta umetnost in kultura včasih potisnjeni na rob in 
obravnavani kot nekaj dodatnega, sta nujni sestavini za to, da 
skupnosti postanejo privlačne in živahne za življenje in delo.« 
  
Namen tega priročnika za skupnosti je pomagati ustanovam 
in izvajalcem pri vključevanju umetnosti in kulture v njihove 
skupnosti.  

Trajanje 3h 

Povezava Umetnost in kultura, orodje / PDF  

 

https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw
https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw
https://www.youtube.com/watch?v=nMpNsj8-f-w&ab_channel=CommunityWay
https://www.youtube.com/watch?v=4o_Kp49zuSM&t=5s&ab_channel=TEDxTalks
https://backspace.com/notes/2004/06/what-is-asset-mapping.php
https://apautah.org/asset-based-community-development-abcd-core-principles/
https://www.cmap.illinois.gov/documents/10180/76006/FY14-0006+ARTS+AND+CULTURE+TOOLKIT+lowres.pdf/f276849a-f363-44d4-89e1-8c1f2b11332f
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3.6.7 Ustvarjanje prostora in skupnost 

Modul 3 Tate izmenjava : Umetnost družbenih sprememb  

Oblikovanje kraja in skupnost 

Navodila »Ustvarjanje prostora« je deljenje zgodb, ki ljudem pomagajo bolje 
razumeti in ceniti kraje, v katerih živijo in delajo. 
 
Ustvarjanja prostora je proces oblikovanja, ki ga vodi skupnost in v 
katerem je glas najaktivnejše orodje - spodbuja ideje in tudi roke, ki 
jih uresničujejo. Ustvarjanje prostora poteka na ravni ulic in blokov, v 
celotnih mestih in na mednarodni ravni, vendar se začne in konča z 
medsebojnim pogovorom ljudi. 
Po sodelovanju s tem gradivom si zapišite, kako bi lahko koncept 
ustvarjanja prostora (placemaking) prenesli/uporabili v vaši lokalni 
skupnosti. 

Trajanje 2 h 
 

Povezava Oblikovanje kraja in skupnosti / YouTube  
Kultura in umetnost kot dejavnika socialne kohezije / PDF 

3.7 Dodatek: Praktične 

dejavnosti 

3.7.1 FOTOŠOK  

Aktivnost št : 1 Modul 3  

FOTOŠOK - Preoblikovanje fotografije v (ulično) plakatno umetnost  

Ciljna skupina Člani skupnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=Sfk1ZW9NRDY&t=2s&ab_channel=TEDxTalks
https://www.interarts.net/descargas/interarts2834.pdf
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Navodila Kultura ustvarjalcev, ki je vse bolj razširjena po vsem svetu, 
spodbuja ljudi, da se identificirajo z ustreznimi problemi in 
iščejo rešitve na aktiven in sodelovalen način. Učenje z 
delom.  
 
Kaj je kultura ustvarjalcev? V svoji najpreprostejši 
opredelitvi je ta kultura namenjena ponovnemu zagonu 
obrtniškega duha. Vključuje skupnosti vseh poklicev in 
ravni znanja v izdelavo nečesa z rokami, od kaligrafije do 
pohištva in tehnologije. Poudarek je na učenju z delom. 
Imenuje se tudi kultura DYI (naredi sam).  
Več informacij najdete tukaj: Gibanje ustvarjalcev: Učna 
revolucija. 
 
Kaj če bi se kultura ustvarjalcev povezala z urbano 
umetnostjo?  
 
Cilj teh dejavnosti je, da udeleženci z uporabo jezikov 
urbane umetnosti združijo kulturo ustvarjalcev z 
dejavnostmi, povezanimi z urbano umetnostjo, ustvarijo 
pomembne materiale in skupaj preoblikujejo prostore v 
kraje učenja in interakcije skupnosti.  

Materiali Kaj boste potrebovali? 
• fotografski portret 
• aplikacija FXStencil 
• tiskalnik 
• škarje 
• barve v razpršilu ali podobno 
• površina ali tkanina 

Navodila Pri tej dejavnosti se fotografski portreti spremenijo v 
šablonsko masko, ki se nanese na različne medije.  
 
Korak 1 - S pomočjo (brezplačne) aplikacije FXStencil 
učenec posname avtoportret in ga spremeni v 
visokokontrastno risbo, ki jo lahko izreže in spremeni v 
šablonsko masko.  

Korak 2 - Nanos lahko opravite z razpršilom, valjčkom ali 
šablono na zvezke, majice, stene ali velik kos tkanine .   

* Kaj je šablona? Šablona je običajno tanek list materiala, 
kot je papir, plastika, les ali kovina, z izrezanimi črkami ali 
vzorcem, ki se uporablja za izdelavo črk ali vzorca na 
osnovni površini z nanašanjem pigmenta skozi izrezane 
luknje v materialu. 

Udeležencem lahko predlagate, da si zamislijo slogan ali 
besedo, ki jih pozitivno predstavlja, in jo vključijo v svoj 
portret. Besedilo naj ne bo daljše od štirih besed: krajše je 
učinkovitejše. 

Zaključek/ 
Refleksija 

Po končanem rezanju in uporabi skupaj z učenci razmislite 
o rezultatih in postopku. 

https://www.iste.org/explore/In-the-classroom/The-maker-movement-A-learning-revolution
https://www.iste.org/explore/In-the-classroom/The-maker-movement-A-learning-revolution


90 
 

 

 

Nadaljnji 
komentarji  

Podobne dejavnosti lahko izvajamo z vključevanjem tem 
literarnih del, likovne umetnosti, filmov ali glasbe, ki se nam 
zdi neprijetna, hrupa, glasbe naših prednikov, staršev, 
koncertov, glasbe, ki smo se je učili v šoli, 
institucionaliziranih glasbenih hierarhij, nacionalnih meja 
skozi glasbo itd. 

 

3.7.2 Ali lahko umetnost spremeni 

skupnost? - Besede o vplivu 

Aktivnost št : 
2 

Modul 3  

Ali lahko umetnost spremeni skupnost? Besede o vplivu 

Ciljna 
skupina 
 

Umetnostni pedagogi, umetniki, strokovnjaki s področja 
umetnosti in kulture, člani skupnosti  

Navodila Odgovorite na vprašanje: Ali lahko umetnost spremeni 
skupnost? 

Materiali Kaj boste potrebovali? 
• črke abecede, izrezane iz šablone. 
• barvo v spreju. 
• površina ali velik kos tkanine. 
• voziček za zbiranje materialov in premikanje.  

Druga možnost:  
Velik list papirja in različni markerji.  

Navodila Korak 1 - Pri tej dejavnosti morate prenesti abecedo v želeni 
obliki in imeti izrezane črke v šabloni za pisanje besed. Cilj je 
napisati izbrane besede na površino.   

Glede na to, da skupine sestavljajo ljudje iz različnih kultur in 
okolij, spodbudite učence, da napišejo besede ali kratke 
stavke v svojem jeziku. 

Korak 2 - Besede morajo biti za učence smiselne. Nekaj 
primerov lahko vključuje besede o njih samih, njihovi kulturi 
ali izvoru, besede, ki vzbujajo občutek skupnosti in 
povezovanja, ali celo stavke, če želite.   

Vse gradivo zberite v vozičku, saj omogoča različne 
dejavnosti za različne skupine učencev, poleg tega pa ga je 
enostavno premikati. 

Zaključek/ 
Refleksija 

Po končani dejavnosti se usedite v krog, tako da se naslonijo 
na površino ali kos tkanine z narisanimi besedami.  
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Prosite jih, naj razmislijo o svoji izbiri besed ali stavka in s 
skupino delijo pomen, ki se skriva za njimi. Mešanje besed iz 
različnih jezikov lahko ustvari močnejši učinek in bolje 
predstavlja skupino.  
 
Skupino spodbudite, da deli svoja mnenja in zgodbe ter 
razmišlja o končnem rezultatu. 

3.7.3 Ali lahko izmenjujete med 

kulturnimi razlikami, če ne razumete svoje 

identitete? 

Aktivnost št : 3 Modul 3  

Ali lahko izmenjujete med kulturnimi razlikami, če ne razumete svoje 
identitete? 

Ciljna skupina 
 

Umetnostni pedagogi, umetniki, strokovnjaki na 
umetniškem in kulturnem področju, člani skupnosti  

Navodila Vključevanje skupnosti pogosto zahteva individualno 
razumevanje - skupnost se začne pri posameznikih, ki jo 
tvorijo.  
 
Vsakdo je drugačen, vendar so družbene strukture, ki so se 
razvile okoli teh razlik, prepogosto zatiralske in uporabljajo 
razlike kot ločnico ter ustvarjajo »hierarhijo identitet«.  
 
Namen te dejavnosti je spodbuditi udeležence, da 
prevprašajo in morda spremenijo svoj pogled ter razumejo, 
kako komunicirati v večkulturni skupnosti.  
 

Materiali Prostor z dovolj prostora za udeležence.  Učenci sedijo v 
krogu. 

Navodila Ključna razsežnost medkulturnosti se nanaša na željo in 
pripravljenost vedeti, vprašati, izvedeti in se učiti. Spraševati 
se je verjetno najpomembnejši korak v medkulturni 
komunikaciji, zato se obrnimo na udeležence: 
Korak 1 - Pomislite na dve ali tri elemente kulture, s katerimi 
se identificirate. Nekaj razsežnosti, ki jih morate upoštevati, 
so spol, vera, socialno-ekonomski razred, stopnja izobrazbe, 
spolna usmerjenost, rasa in etnična pripadnost. Pomembno 
je opozoriti, da se način, na katerega se identif icirate, lahko 
razlikuje od načina, na katerega vas dojemajo - vendar za 
namen te dejavnosti želimo, da se opredelite  sami.  

Korak 2 - Zakaj je večje samozavedanje, razumevanje sebe 
in svojega referenčnega okvira, ključna sestavina za 
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sodelovanje med kulturami in razumevanje perspektiv 
drugih? 

Zaključek/ 
Refleksija 

Naše samozavedanje je ključnega pomena za razumevanje 
leč, s katerimi si razlagamo jezik in dejanja okoli nas, in nam 
pomaga razumeti, da imajo tudi drugi ljudje svoje 
edinstvene leče. 
 
Vprašanja za razmislek: 

1) Kako samozavedanje prispeva k razumevanju 
drugih iz drugačnega kulturnega okolja?  
2) Ali veste, kako je vaša identiteta umeščena v 
različne kulturne kontekste? 

 

3.7.4 Zakladnica prednosti - Katere so 

moje? 

Aktivnost št : 1 Modul 3  

Zakladnica prednosti - Katere so moje? 

Ciljna skupina 
 

Umetnostni pedagogi, umetniki, strokovnjaki na 
umetniškem in kulturnem področju, člani skupnosti  
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Navodila Prednosti so pozitivne lastnosti, ki jih imamo, in spretnosti, 
ki smo jih razvili. Te lastnosti so edinstvene za vsakega 
posameznika in se razlikujejo od osebe do osebe.  
 
Samozavedanje ali poznavanje lastnih prednosti nam lahko 
pomaga, da se bolje razumemo. Omogoča nam, da se 
vidimo v bolj pozitivni luči in kot posamezniki, ki lahko 
prispevajo k družbi. Sposobnost prepoznavanja svojih 
prednosti nam pomaga tudi pri krepitvi samospoštovanja in 
večjega zaupanja vase . 
 
S to dejavnostjo lahko spoznate svoje prednosti, ki se jih 
morda ne zavedate. Več prednosti, kot lahko prepoznate, 
lažje boste uporabili in razvili te spretnosti in lastnosti ter 
jih uporabili v svojem okolju.  

Materiali Papir in kemični svinčnik  / svinčnik.  

Navodila Korak 1 - Vsak udeleženec naj na list papirja v dveh minutah 
zapiše čim več osebnih dobrin, ki se jih lahko spomni. 
Osredotočite se na pozitivne stvari in napišite svoje 
prednosti na katerem koli od teh področij: osebnost, odnosi, 
delo, videz, umetnost, šport in druge vsakodnevne 
dejavnosti. 
 
2. korak - Spodbudite udeležence, da podrobno opišejo svoje 
prednosti in kako so koristne ali kako vplivajo na njihovo 
življenje in življenje ljudi okoli njih. Povejte jim, da bodo 
morda sami sebe presenetili z več prednostmi, za katere niso 
vedeli, da jih imajo. 
Nekaj spodbudnih vprašanj je na primer naslednjih:  

• Morda nisem odličen v vsem, vendar sem prepričan v 
svoje sposobnosti, da.... 

• Lahko se osredotočim na dobre stvari, ki sem jih 
naredil, in te so... 

Seznam naj bi se dopolnjeval, nanj se lahko vračajo in 
dodajajo nove prednosti, kadar koli odkrijejo kaj novega o 
sebi. 

Zaključek/ 
Refleksija 

Na koncu naj vsi v skupini delijo svoje prednosti in razmislijo 
o tem, kako se lahko medsebojno dopolnjujejo. Ko imate 
začrtane prednosti vseh, poskusite razmisliti, kako bi jih 
lahko uporabili za izboljšanje stvari okoli sebe, ali pa se 
osredotočite na to, kako bi lahko povečali svoje prednosti.  



  

 
   

Glosar 
Razvoj skupnosti, ki temelji na sredstvih (ABCD): lokalni način krepitve 
skupnosti od spodaj navzgor s prepoznavanjem, določanjem in uporabo 
obstoječih »sredstev« (tj. spretnosti, znanja, zmogljivosti, virov, izkušenj ali 
navdušenja), ki jih imajo posamezniki in skupnosti in ki lahko pripomorejo h 
krepitvi in izboljšanju na lokalni ravni. Pristop se namesto na to, kaj skupnost 
potrebuje ali česa ji primanjkuje, osredotoča na uporabo že obstoječih 
»sredstev«, da bi olajšal opolnomočenje, sodelovanje in krepitev 
posameznikov in njihovih skupnosti.34 

Kulturna participacija: sodelovanje pri kulturnem dogodku ali dejavnosti; 
posamezniki lahko na primer sodelujejo v aktivni obliki, tako da sami 
ustvarjajo umetnost. Sodelujejo lahko tudi v pasivni obliki, tako da se 
udeležujejo umetniških dejavnosti, kot so obisk predstave, poslušanje glasbe 
itd..35  

Kulturna politika: oblika javne politike, ki se ukvarja s kulturnim in 
umetniškim razvojem skupnosti, kulturno raznolikostjo, kulturno trajnostjo, 
kulturno dediščino, kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami in drugimi. 36 

Raznolikost: »utelešena v edinstvenosti in pluralnosti identitet skupin in 
družb, ki sestavljajo človeštvo. Kulturna raznolikost kot vir izmenjave, inovacij 
in ustvarjalnosti je za človeštvo potrebna tako kot biotska raznovrstnost za 
naravo. V tem smislu je skupna dediščina človeštva, ki jo je treba priznati in 
potrditi v korist sedanjih in prihodnjih generacij.«37 

Medkulturnost: Unesco38 medkulturnost opredeljuje kot »enakopravno 
vzajemno delovanje različnih kultur in možnost ustvarjanja skupnih kulturnih 
izrazov z dialogom in medsebojnim spoštovanjem.« 

Metrolingvizem: je produkt sodobne  urbane interakcije in opisuje način, kako 
ljudje iz različnih socialno-ekonomskih okolij različno uporabljajo isti jezik. 
Tudi znotraj istega verbalnega ali neverbalnega jezika obstajajo razlike, ki 
lahko povzročijo različne načine razumevanja in s tem tudi družb ene 
hierarhije in socialno izključenost.  

Družbene spremembe: »Družbene spremembe lahko opredelimo kot način, 
na katerega se sčasoma spreminjajo medsebojni odnosi, vedenjski vzorci in 
kulturne norme. Te spremembe na koncu preoblikujejo kulturne in družbene 

 
34 https://www.croydon.gov.uk/community-and-safety/advice-and-funding-
community-groups/asset-based-community-development 
35 Prim. Kevin F. McCarthy, Kimberly J. Jinnett, str.  7. 
36 David Bell and Kate Oakley. 2015, str. 5.  
37 UNESCO. 2001, str. 4. 
38 https://en.unesco.org/interculturaldialogue/  

https://www.croydon.gov.uk/community-and-safety/advice-and-funding-community-groups/asset-based-community-development
https://www.croydon.gov.uk/community-and-safety/advice-and-funding-community-groups/asset-based-community-development
https://en.unesco.org/interculturaldialogue/
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institucije, koncepte in pravila, ki bodo neizogibno dolgoročno vplivali na 
družbo. Te spremembe in preobrazbe niso nujno dobre ali slabe, vendar so 
globoke. Na površju morda ne opazimo družbenih sprememb; za povzročitev 
ene spremembe so lahko potrebna leta - celo stoletja - delovanja.«39 

Socialna kohezija: »Stopnja, do katere so člani družbe pripravljeni sodelovati 
drug z drugim, da bi izboljšali kakovost življenja in blaginjo za vse. «40 

Socialno vključevanje: »proces izboljšanja pogojev sodelovanja v družbi, zlasti 
za ljudi, ki so prikrajšani/imajo manj možnosti, s povečanjem priložnosti, 
dostopa do virov, glasu in spoštovanja pravic .«41 

(Socialna) trajnost: »Razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi pri tem 
ogrozil zmožnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. Družbena 
trajnost je proces ustvarjanja trajnostno uspešnih krajev, ki spodbujajo dobro 
počutje, z razumevanjem, kaj ljudje potrebujejo od krajev, kjer živijo in 
delajo.«42  

Ulična umetnost: Ulična umetnost, z grafiti kot najbolj opaznim primerom, je 
umetnost, ki jo najdemo na ulicah, pa naj bo to v obliki avtorskih slik, znakov, 
oznak. Vendar ne gre samo za to, da je umetnost na ulicah. Njen konceptualni 
okvir nas vodi k temu, da jo oblikujemo bolj kot gibanje ali celo subkulturo, v 
kateri ima umetnost zelo pomembno vlogo, je instrument, s katerim člani 
izražajo svoje identifikacije, estetska merila in komunicirajo z večjim krogom 
ljudi.  

Urbano umetnostno izobraževanje: Urbano umetnostno izobraževanje je 
konceptualni trikotnik umetnostne vzgoje, urbanega izobraževanja odraslih 
in urbane umetnosti. Vključuje ustvarjalni razvoj posameznika ter 
razumevanje regionalne in mednarodne umetnosti  in kulture v velikih, gosto 
poseljenih mestnih območjih z raznolikim prebivalstvom. Urbano 
izobraževanje odraslih so vse oblike nepoklicnega izobraževanja odraslih v 
urbanih območjih, ne glede na to, ali gre za formalne, neformalne ali 
priložnostne izobraževalne dejavnosti odraslih po zaključku začetnega 
izobraževanja in usposabljanja. 

Urbana umetnost: Urbana umetnost je dinamično področje umetnosti, 
namenjeno nespecializirani, široki javnosti, še več, gre za umetniško prakso, 
ki opazovalce pogosto vabi k sodelovanju in si prizadeva za spodbuditev 
javnih razprav. Je manifestacija v javnem prostoru z odprtim dostopom za vse 

 
39 Prim. https://www.uopeople.edu/blog/what-is-social-change/ 
40 The Arts Council: Glossary. Making Great Art Work, str.  14. 
41 United Nations. 2016. Leaving no one behind, str. 17. 
42 Saffron Woodcraft. 2015. Understanding and measuring social sustainability . V 
Journal of Urban Regeneration & Renewal, 8 (2), str.  133. 
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člane skupnosti, torej demokratično področje umetnosti tako z vidika 
produkcije kot z vidika recepcije. 
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