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Uvod

• polazište izlaganja je knjiga Matka Peića

pod nazivom Pristup likovnom djelu

• usporedba pristupa likovnom djelu
u odnosu na pristup glazbenom
djelu putem slušanja
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Matko Peić: Pristup likovnom djelu
• Nakladnik: 

• Školska knjiga 

• Prva godina izdanja: 
• 1968. 

• Svrha knjige: 
• metodički priručnik za razumijevanje likovne umjetnosti

• Cilj knjige:
• naučiti čitatelja kako gledati, tj. „čitati“ likovno djelo

• Poglavlja knjige:
• Crtačke tehnike, Grafičke tehnike, Slikarske tehnike, Kiparske tehnike, Psihički likovni

elementi, Likovni motivi, Likovna umjetnost i čovjek, Likovna umjetnost i društvo, Kako
gledamo likovna djela i Primjeri analize



• Oko promatrača
• osnovni instrument gledanja

• nije često dovoljno likovno
obrazovano

• pojedinci mnogo znaju o 
likovnoj umjetnosti, no ne znaju
gledati likovno djelo i ne poznaju
likovni jezik (Peić, 1979)

• Uho slušača
• osnovni instrument slušanja 

glazbe

• često pojedinici mnogo znaju
o glazbi – činjenice

• ne znaju slušati glazbeno djelo

• ne poznaju glazbeni jezik
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Likovna umjetnost Glazbena umjetnost



• Gledatelj
• koji ne zna uživati u 

specifičnoj ljepoti likovnog
materijala

• ima slabo razvijen vizualan sluh
koji se ne stječe čitanjem knjiga 
o likovnoj umjetnosti nego
izravnim, dugim odnosom
osjećaja oka i likovnog
materijala (Peić, 1979)

• Slušatelj
• koji ne zna uživati u 

specifičnoj ljepoti glazbenog
djela

• nema razvijen glazbeni ukus jer
se on stječe slušanjem i
upoznavanjem glazbenih djela, 
a ne čitanjem o glazbenim
djelima
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• Prostorna umjetnost
• izražava se u prostoru

• za razumijevanje i “čitanje” 
likovnoga djela nužno je njegovo
promatranje (Peić, 1979)

• Vremenska umjetnost
• izražava se u vremenu

• ostaje ili ne ostaje u našem pamćenju

• za pamćenje, upoznavanje i „čitanje“
potrebno je njegovo višekratno
slušanje
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• “Čitanje” = gledanje – analiza likovnog djela

• uočavanje fizičkih/materijalnih i psihičkih 
elemenata likovnog djela
• fizički/materijalni elementi – npr. ugljen, 

pastel ili mramor

• crtački, grafički, slikarski, kiparski, 
arhitektonski materijal i alat kojim se taj 
materijal obrađuje

• psihički elementi – slikarstvo: crta i boja;
kiparstvo i arhitektura: oblik

• crta, boja, ploha, svjetlo i sjena, ton, 
kolorizam, simetrija, proporcija, ritam, 
prostor, kompozicija

(Peić, 1979)

• “Čitanje” = slušanje – analiza glazbenog djela

• uočavanje glazbeno-izražajnih sastavnica glazbenog
djela
• izvođači

• tempo 

• dinamika

• ritam

• mjera

• melodija

• slog 

• glazbeni oblik

• glazbena vrsta

• ugođaj (karakter)
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Pristup glazbenom djelu putem
slušanja u nastavi Glazbene
kulture i Glazbene umjetnosti

• višekratno analitičko slušanje u 

nastavi glazbe u općeobrazovnim

školama

• dovodi do upoznavanja
glazbenog djela i posredno
razvoja glazbenog ukusa
učenika cilj nastave 
Glazbene kulture i Glazbene
umjetnosti
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• učenik treba upoznati glazbena 

djela tako da ih opaža, doživljava i

vrednuje

• isto kao književna i likovna djela

• mnoga istraživanja (Gardner, 1973; 

Castell, 1982; May, 1985; Sloboda, 

1985) utvrdila su da se na estetsku

osjetljivost može utjecati već od 

najranijeg djetinjstva

9

Estetski odgoj – opažanje, 
doživljavanje i vrednovanje



Višekratno slušanje

• Da bi se potpuno prihvatila velika glazba, potrebno je ponavljanje i
poznavanje, tj. višekratno slušanje (Leonhard i House, 1959).

• Višekratnim slušanjem raste preferencija za kompleksniju glazbu, dok
se kod popularne javlja zasićenje (Lundin, 1967).

• Ponavljanje i učinak višekratnog slušanja nekog djela su ključni za 
upoznavanje i razumijevanje neke skladbe. Češće slušanje nekog
glazbenog djela dovodi do »privikavanja«, pa zatim i do objektivnijeg
stava prema njemu (Brđanović, 2013).
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Motivacija za slušanje

izlaganje učenika neposrednom

djelovanju glazbe bez prave

pripreme za slušanje je 

pogrešan pristup

opažanje glazbeno-izražajnih

sastavnica

priprema - motivacija za slušanje

sastoji se od zadavanja zadataka

spontani doživljaj glazbenog

djela nije moguć

zadaci za slušanje su trik kojim

postižemo motiviranost učenika

za slušanje glazbe



upoznavanje povijesnih i

društvenih činjenica nadovezuje

se na slušanje

analize koje se provode

u školi moraju biti

slušne analize i mogu ići do onih

detalja do kojih se može

doprijeti sluhom

ne uče se definicije

učenici opisuju svojim riječima

ono što su čuli

Aspekti slušanja glazbe

učitelj tijekom slušanja 

kratkim upozorenjima

usmjerava učenike



Zaključak
Slušanje i upoznavanje glazbe

omogućuje estetski odgoj učenika

te stoga učenik treba upoznati

glazbena djela različitih

razdoblja, stilova, vrsta i žanrova

isto kao što treba upoznati i likovna djela

na nastavi Likovne kulture i Likovne umjetnosti.
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Hvala na pozornosti!

izv. prof. dr. sc. Jasna Šulentić Begić
jsulentic-begic@aukos.hr

doc. dr. sc. Amir Begić
abegic@aukos.hr
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