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Uvod

Oko je v moderni družbi prevzelo prevladujočo vlogo dojemanja sveta. Levin (1993 v Pallasmaa 2007, 39) trdi, da se je vid povsem ujel s praktično racionalnostjo naše civilizacije in s tehnološko naravnanostjo družbe. Vlada vsem
področjem kulture in onemogoča našo zmožnost vživljanja v svet ter sposobnost sodelovanja in sočustvovanja (Pallasmaa 2007).
Naša družba osebe s posebnimi potrebami (dalje OPP), med katere se uvrščajo tudi osebe z okvaro vida, deklarira kot polnopravne člane. Pa je na področju likovne umetnosti res tako?
Likovna umetnost človeštvo spremlja že na tisoče let in jo uvrščamo med
najstarejše ter najpomembnejše izraze človekove ustvarjalnosti. Vrhunska
umetniška dela vseh časov so usodno izoblikovala našo miselnost in so neločljivo povezana z rodovnim spominom današnjega modernega človeka (Kermauner 2014a).
V sodobni inkluzivni družbi je vse prisotnejša težnja, da bi se muzeji in galerije odprli vsem obiskovalcem, tudi tistim z okvaro vida, po eni strani zaradi vse večje potrebe po enakosti v družbi, po drugi pa tudi zato, da lahko
osebe z okvaro vida svoje notranje občutke izrazijo s pomočjo umetniškega
ustvarjanja (Naglost 2020). S pomočjo umetnosti izražamo svoje doživljanje
sveta, prepoznavamo samega sebe in svoje potrebe, v umetnosti se lahko
sprostimo in se počutimo svobodne (Kačič, Bavčar in Sudec Bednařik 2015).
Kako pa osebam z okvaro vida prilagoditi likovna dela? Bi bila umetnost,
predstavljena s pomočjo drugih čutov, morda še izraznejša, bolj večkanalna,
bi odpirala druge vidike pogleda ali bi izgubila svoje bistvo? Kako temeljna
likovna dela ljudem z okvaro vida predstaviti na njim dostopen način, ne da
bi zgrešili esenco same umetnine?
Avtorici želiva s pričujočim delom osvetliti pomen likovne umetnosti za holistični razvoj in dojemanje umetniškega dela predvsem ljudi z okvaro vida.
Navajava različne metode, pristope in tehnike, ki pomagajo pri transformaciji
likovnih del v obliko, ki bo dostopna ljudem z okvaro vida in zanimiva tudi za
vse ostale obiskovalce muzeja ali galerije.
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