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MENTOR MORA V
NEKEM TRENUTKU
OPUSTITI VODENJE
v
STUDENTOVE ROKE
Pogovor z Miranom Ericem o skupini lelva
in o tem, kako postati mentor

» Rad se

Mag. Miran Eric, akademski slikar, ima
za seboj izobrazevalno in zivljenjsko pot, za
katero ne moremo reci, da ga je vodila naravnost k ciljem. Vila se je v iskanju, odkrivanju
in mimo srecnih nakljucij. In vendar se zdi,
da mu je prav ta pot naklonila veliko spoznanj
in priloznosti. Vee let je studiral na Pedagoski
fakulteti, potem se je vpisal na
Akademijo za likovno umetnost. Na nekem seminarju za
konzervat01je je srecal kolega,
ki se je prav tako kot on rad potapljal. Navidez
obicajno srecanje ga je pripeljalo najprej do
specialisticnega studija in nato se do magistrskega studija s podrocja konzervacije mokrega lesa. Takratje price! hoditi po muzejih,
zbirati podatke. Studij je imel poudarek na
slikarstvu, vendar je bil predvsem interdisciplinaren. Imel pa je tudi arheoloske vidike in
tako ga je pot kasneje pripeljala na Oddelek
za arheologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

ucim od
SVOjih studentOV.«

A. S.: Za vami je zelo osebna izobrazevalna pa tudi zivljenjska pot. Veliko iskanja in

odkrivanja je bilo na tej poti. Povejte, s cim
se danes ukvarjate, denimo na Oddelku za
arheologijo na Filozofski fakulteti, kjer ste
zaposleni? Kaj vas pri vasem delu najbolj
navdusuje?
Mislim, da sem, nenazadnje tudi zaradi svojih
preteklih izkusenj, ki so mi dale vpogled v !judi, njihovo obnasanje, razmisljanje in custva,
vzljubil delo s posameznimi studenti. Rad
jih spodbujam, rad skupaj z njimi odkrivam
pot, taksno, ki je prav njim pisana na kozo.
Ne vern, ce bi me veselilo frontalno poucevanje, kjer je predavatelj neizogibno oddaljen
od svojih studentov. Kjer je predvsem predavatelj tisti, ki ve, in so studenti neizkuseni in
zato nevedni. Pa zakaj bi bili nevedni? Morda
zato, ker nimajo za seboj trideset let mojih
izkusenj. Rad se ucim od svojih studentov in
rad vidim, ko se ucijo od mene.
A. S.: Sami ste nas poiskali, ker se vam zdi,
da ste si v dvajsetih letih vodenja enega prvih slikarskih studijskih krozkov na Univerzi za tretje zivljenjsko obdobje nabrali
veliko izkusenj, ki ste jib zmeraj pospremi-
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li s poglobljeno refleksijo in posplositvami.
Te bi zeleli prenesti tudi na druge. Vas je k
temu koraku napotilo se kaj drugega?
J a, ce prav pomislim, me je pri tem vodilo tudi
to, da se zelim upreti trdovratnemu negativnemu pogledu na slikatje v zrelih letih. Skupina
Zelva, s katero sem prezivel celih dvajset let,
je postala skupina dobrih slikatjev. Najpomembneje je, da se je v dvajsetih letih mocno
razvilo njihova slikarsko misljenje. Uporabljajo ga pri slikanju in odkrivanju del drugih
slika1jev, kipatjev, arhitektov. Njihova pridobljena estetska merila vplivajo na njihova
misljenje. Na njih in tudi na njihova socialno
okolje. To semi zdi pomembno. Sprasujem pa
se, zakaj? ... Zakaj uradni kritiki, umetnostni
zgodovinatji, uredniki kulturnih oddaj in drugi ne zmorejo zanimanja za delo tistih, ki so
v pokoju. Meni se zdi, da jih vidijo kot »neziveco« skupino !judi. Kot da bi bili ze mrtvi.
A pred njimi je deset, dvajset, morda trideset
let zivljenja. Si lahko zamislite, koliko fakultet bi lahko clovek koncal v tem casu. Saj ne
pricakujem, da bi o teh slikatjih v zrelih letih
pisali eseje, a vsaj kaksno kritiko. Tudi, ce bi
rekli, da je vse zanic in neumno, bi to spodbudilo vnemo sku pine. Tako pa ... Ne bi rad,
da bi mene ali moje otroke tako obravnavali
v starosti. Zato se po svojih moceh trudim te
predsodke razbiti. Zdajle ima skupina Zelva
razstavo v KUD-u France Preseren. Naslovili
smo jo Potreti. Se en a razstava med mnogimi,
ki so obogatile skupino samo pa tudi kulturni
program te ustanove.

A. S.: Kako in kdaj ste spoznali, da so starejsi »mocno ziveca« in motivirana druzbena skupina, ce jim le malo pomagamo,
da se uprejo nasilju druzbenih stereotipov,
ki jib silijo v pasivnost in odvisnost.
Spominjam se zacetkov Univerze za tretje
zivljenjsko obdobje. Takl·at smo delali v nekem domu starejsih. Vsake toliko je kaksna
radovedna glava domskega oshbovanca pogledala v prostor. Med oshbovanci, ki so zi-

veli za zidovi tega doma, in mojimi studenti je
bila velika razlika. Moji studenti so bili zivega duha. lshila so se zanimanja. Zelja ustvariti nekaj dobrega, uciti se, razvijati se. Tahat
sem prise! do prvega spoznanja. ce zelimo,
da bi bili starejsi del druzbe, da bi ustvarjali in se razvijali, potem jim moramo odpreti
vrata v sredisce zivljenja. Zato je tudi treba
najti prostore v srediscu mesta
»
v okoljih, kjer so starejsi lahko tudi prostorsko povezani z
ljudmi drugih starosti in z njihovim delovanjem, da nastane
pretok med njimi. Ljudje smo
od nekdaj, cetudi razlicnih starosti, ziveli in
delali skupaj. Komaj industrijsko obdobje je
prineslo umetne locnice med ljudmi razlicnih
starosti. Danes drug drugega potrebujemo in
sleherni med namije vir ucenja za druge. Starejsi se prav posebno. Ni res, da so vredne le
danasnje izkusnje, kot danes pricenjamo slepo ve1jeti. Starejsi imajo pogled na svet okrog
sebe, pa tudi na prihodnost. Prisluhnimo jim,
kakor prisluhnemo sebi in laze se bomo odlocali.

Sleherni n1ed
namz ye vzr ucenya
za druge.«

A. S.: Rekli ste, naj bodo starejsi v srediscu
zivljenja. Kako ste vi poskrbeli za to?
No, mi smo se sprva programsko povezali z
Osnovno solo Trnovo. Spominjam se, da smo
skupaj z otroki slikali na isto temo. Dolgo casa
smo gostovali v njihovih prostorih. Potem pa
mi je prislo na mise!, da sem vendarle dejaven
clan KUD-a France Preseren. Sodeloval sem
tudi v gledaliscu Ane Monro in tako se je tudi
skupina Zelva preselila tja. To je spremenilo
programsko politiko tega kulturno-umetniskega drustva. Postala je pravi »COmmunity
center«. Odprla je vrata delovanju vseh in nastal je program, ki so ga poimenovali Od 1 do
99. V prepricanju, da lokalni razvoj sloni na
ljudeh vseh starosti in vseh druzbenih skupin,
ter v prepricanju, da je poleg uradne kulture
potrebna tudi ona druga, ki jo ustvarjajo prebivalci, so slednje povabili, naj sodelujejo v
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pripravi letnega programa. Moja skupina se
je tega takoj lotila in od takrat redno delujemo
tam. V sako leto prispevamo razstavo. Letosnja je imela naslov Potreti.

A. S.: Za vami je dolga pot dela z eno samo
skupino. Ste si na zacetku predstavljali, da
bo tako dolga?
Ne, to pa res ne! V glavi sem imel, saj veste, tisto poznano shemo, da se izobrazujemo
neko stevilo let. Osem let, stiri leta pa se stiri
leta itd. V sakic dosezemo predpisane cilje.
Res si nisem predstavljal, da bodo ljudje prihajali k meni po znanje in da bo hkrati nadvse
pomembno, da se druzimo,
da prihajajo na dolocen dan.
Izbrali so si torek . . . Tala·at
pridejo s svojimi mapami, obtezeni s copici in barvami. To
je njihov dan. Zlagoma pa je
torek postal tudi moj dan, ki
ga ni moe zamenjati za katerega drugega.
Zivljenja ni moe prestavljati, saj veste. Zakaj?
Zato, ker je za starejse !judi ucenje, izobrazevanje, v nasem primeru slikanje v skupini
tudi nacin zivljenja. Ob tern spoznanju sem
se vprasal tudi, kaksna pa je potem vloga
ucitelja oziroma mentmja v taksni skupini?
Vsekakor sirsa od tiste, ki sem si jo predstavljal na zacetku. Zase mislim, da sem postal
vodja, svetovalec, most med njimi in stvaritvami, dogodki v mestu itd. Vcasih resujem
tudi kaksno psiho-patolosko stanje, ki navadno nastane v tej druzbeni skupini zaradi hude
deprivacije psiho-socialnih potreb. Ucitelj
v taksni skupini je bolj animator, taksen, ki
ljudi povezuje, navdusuje, jib vodi, skupaj z
njimi doloca cilje in vsebino skupnega deJa,
pozna njihova zivljenje. Zanimivo pa je, da
ga skupina sprejme tudi kot svojega clana. In
tako skupina resuje tudi njegova vprasanja in
vstopa v njegovo zivljenje. Skratka, nastajajo
medsebojni odnosi, vzajemno ucenje, dozivljanje. Skupna strokovna in deloma tudi skupna zivljenjska pot.

Razvoj je mogoc le
iz tistega, kar in1amo, in ne iz tistega, cesar n1mamo.
v
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A. S.: Ste bili ze na zacetku poti taksnega
mnenja?
Kje pa! Prvih pet let sem se ukvmjal predvsem s svojimi ambicijami. Ce bi nekdo takrat na zacetku rekel, da born dvajset let
ostal s skupino Zelva, bi mu rekel, da je nor.
Prisel sem nabit z vtisi iz svojega solanja in
poln izkusenj s poucevanjem v osnovni soli.
Pa tudi nasa mama je bila pedagoginja in jaz
sem njeno znanje srkal vase. No, ze tako dolgo se uCim in znanje prenasam na druge, da
tega pedagoskega znanja ne morem vee odvreci; cetudi bi hotel, ne bi slo. Sprva se mi
je zdelo, da je najpomembnejsi program. V
prvem tednu se bomo naucili tega in onega,
v drugem tednu, cez leto dni ... Sami etapni
cilji. In na koncu bodo vsi akademski slikmji.
Skorajda. Bil sem egoist, taksen kot vecina
pedagogov. Skrbel sem za svoja hotenja. Yendar, dokler sem skrbel za svoje ambicije, sem
imel tezave. Besno sem hitel dalje in se vsake toliko ozrl, da victim, ce tecejo za menoj.
Vlekel sem in se spraseval. "Kje ste?'' Potem
pa sem zacutil, da je nekaj mocno narobe. In
kmalu smo se zaceli pogovmjati. 0 tern, kako
se uCijo, kaj obcutijo, cesa si zelijo. To je bil
prvi zlom na moji zacrtani poti. In prisel sem
do spoznanja, da so v pedagoskem procesu
najpomembnejsi tisti, ki se ucijo. Njim naj bo
vse podrejeno. Ne smemo jih siliti v tisto, do
cesar jim ni. v cemer, verjetno tudi z veliko
truda, ne bodo postali dobri. Imam studentko,
ki se ne more nauciti perspektive. Ne more
pa pika. Pa kaj zato! I rna pa posebnost. I rna
tezave z vidom in z enim ocesom vidi na nek
in z drugim spet na nek drug nacin, pod drugacnimi koti. Posledica hude gripe. Ja, v tern
je njena posebnost. Mnogi slikarji bi si zeleli
gledati in videti tako. Pod razlicnimi koti. Pri
njej moram poudariti to njeno posebnost. Pa ni
receno, da so te posebnosti tako ocitne. Lahko
so tudi skrite, a mentor jib mora odkriti. Jih
upostevati. Iz njih se clovek razvija. Razvoj
je namrec mogoc le iz tistega, kar imamo, in
ne iz tistega, cesar nimamo. Seveda ni nujno,
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da je tisto pozitivno. Tudi iz tega, kar se zdi
za eloveka negativno, raste ueenje. To sicer
se ne pomeni, da lahko pristanemo na to, da
studenti delajo le tisto, kar zmorejo in zelijo.
Tehnik se morajo uCiti, vendar za bozjo voljo,
dopustimo, da ima vsak svoj izraz. Ne smemo
dopustiti, da bi vsi postali kopija nas samih.
To bili dobro za dobre kopiste ... za slikmje
pane.

pre5njih odnosov z ucenci in drugimi ijudmi.
Vecina slikarskih skupin je moeno vodenih.
Vendar, sele ko mentor odvrze to vodstveno
krinko, postane v oceh svojih studentov ne
zgoij navidezna, ampak prepoznana avtoriteta.

A. S.: Koliko naj bo mentor navzoc v delu
svojih studentov?

Po nekaj letih se mi je zadelo, da se nikamor
vee ne premaknemo. Navadili smo se drug
drugega. V sak torek so pripotovale in odpotovale mape, v njih slike, ki so jih naredili
pri urah. Kaj pa vmes? Vmes . - - - - - - - - - - - - - ni bilo nieesar. »Pa kaj bi vi

No, tudi tu sem prise! do novih spoznanj. Dolgo sem poskusal razumeti, kaj in koliko storiti. V zaeetku, kar nekaj let, smo delali vsi
vse lepo po vrstnem redu. Dolgo smo se zadrhli ob tihozitju, predolgo .. . Sprva so moji
studenti prieakovali, da born vse postoril za
njih. Urejal tihozitja, zbiral motive. Kasneje
sem spoznal, da je bolje, ee za vse poskt·bijo sami. To jim kar dolgo casa ni bilo vsee.
Spominjam se, da sem jih namenoma pustil
same. Godrnjali so, ces da se sprehajam naokoli in le vsake toliko easa vrzem oko na
njihova delo. Dam pripombe. Zlagoma pa so
se naucili verjeti sebi in svoji zaznavi in vrednotenju. Oprli so se tudi na kolege in tudi na
njihove komentmje. Moje strokovno mnenje
je bilo le eno od mnenj. Se vee, naredili smo
skupen program. Spoznal sem, da !judi, ki so
ze izpolnili svoje obveze do druzbe, ne morem
priganjati tako kot mlade. Njihova naloga je,
da jim je dobra, da se dobra pocutijo. Da se
podjesen ukvarjajo z njim najijubsimi recmi.
Spoznal sem, da nimam pravice siliti jih. Pa
sem price! tiscati (judi le v tisto, lear jim je
slo dobra. »Ne delajte s tistim, cesar ne obeutite«, imam navado reei, in» Uporabljajte le
tiste materiale, ki vam ldijo ... «.
Mentor mora biti avtoriteta. Kaj potrebuje za
to, da avtoriteta postane? Mora biti sposoben
ustvariti odnose in seveda imeti tudi malo
znanja. To se razume. S Cim sem jaz lahko
postal avtoriteta v oeeh mojih studentov? Kot
slikar gotovo ne. Avtoriteto sem crpal iz mojih

A. S.: Prej ste omenili, da je vasim studentom slikanje nacin bivanja. Kako ste to dosegli?

Mentor nwra biti
sposoben ustvariti
odnose, biti mora
avtoriteta.

sploh radi?«, sem jih spraseval. »Pa kaj boste delali ali
ne boste delali?« Kmalu sem
spoznal, da sem jih pravzaprav premalo obremenil, da bi
jim bilo vse skupaj se zanimivo. Kako naj postanejo slikmji, ee s slikanjem ne zivijo! ce s
slikanjem in razmisljanjem o barvah, motivih,
oblikah ni prepojeno vse njihova zivljenje!
»Nikoli ne bodo slikmji«, sem se zgrozil. Ja,
se zmeraj mi je bilo lepo z njimi razpravljati
o slikanju, kajti mene, ki nisem mogel slikati
dovolj, je to drzalo v nekaksni slikarski kondiciji. Moje poklicno zivljenje me je namree
ze vodilo proe od slike in zal mi je bilo. Pa
vendar, zazdelo se mi je, da ne napredujemo
vee. Potem mentorja pae ne potrebujejo vee,
sem si rekel. Jaz sem svoje zmoznosti izerpal.
Kaj storiti? Oditi, jih zapustiti? Tedaj mi je
sinila v glavo misel. Delali bodo doma, slike bodo prinasali in jaz jih bom razelenil, jih
komentiral. Iz tega se bomo vsi skupaj marsieesa naucili. Malo so godrnjali, kot dajih oee
zapusca. Dva Clana sta tudi odsla. Drugi so
ostali. Nekaj easa niso prav vsi prinasali slik
v analizo. Pa so kmalu spoznali, da se bodo
tako tudi izloeili iz skupine. Zlagoma so zaeeli delati. In ne samo delati, slikati, marvee
tudi ziveti kot slikmji. In to je bil pravzaprav
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moj cilj. Tisto Jeto so naravnost eksplodirali.
Sprostila se jim je ustvmjalnost. Zaplapolala so njena krila. Nisem jim vee vodil roke.
Zdaj so sami vrednotila svoja deJa. Najprej
so jih vrednotili custveno. V§ec mi je ali pa
ni mi v§ee, kasneje §e vse drugace. Mislim,
da takrat, ko slu§atelji pricno sami delati, ko
pridejo do svojega izraza, da se takrat tudi
mentor mars ice sa uci ... Se vee, ugotovili SO,
da jim ni treba slikati, da bi zadovoljili moja
pricakovanja, osvobodili so se.

A. S.: V vasem pripovedovanju je cutiti
tudi, da ima skupina v vasih oceh posebno
moe.
Ja, prav vse se dogaja v skupini. Skupina pa
ni nekaj staticnega. Ni zbor posameznikov. Je
ziv organizem. Skupina niha v razpolozenju.
Postavlja si cilje, jih doseze. Dokler traja napetost, da bi dosegli vredne cilje, je vse lepo
in prav. Tik pred ciljem se vsi
poeutijo kot pred veliko odlocitvijo. Napeti so. Takl·at mora
mentor vedeti, kako napetost
blaziti. Vcasih clani skupine
postanejo tudi tekmovalni. Pojavlja se ta blaga agresivnost,
ki jo je treba speljati v sku pen dosdek. Iz negativne energije je treba narediti pozitivno.
Potem sledi nastop v javnosti. Kritike. Odmevi. Zadovoljstvo po dobro opravljenem delu.
Sklepi, da bo v prihodnje se bolje. Za tem pa
upad zanimanja, poeitek ... Vsak teden ima
svojo notranjo dinamiko, vsak mesec, vsak
Ietni cas. ZivlJenJe skupine Je, taka kat zivlJenJe slehernega Cloveka, podvrzeno nihanju.
Pomembno je, da mentor zacuti ta notranji
utrip in ritem. Dane gre proti njemu. Pa vendar je pomembno tudi to, da zna postavljati
vredne cilje. Nuditi oporo.

Mentor z opazovanjen1 odkrije, kako
lahko iz studentov
izvlece najboifse.

A. S.: Cesa bi si zdaj zeleli glede svoje skupine in kaj mislite o prihodnosti?
Zelim si, da bi jim tudi strokovnjaki, kritiki,
politiki in drugi posvetili pozornost, ki si jo

zasluzijo. »Moten odnos« do starejsih vsako
leto prevetjam, ko razposiljamo vabila na razstave v KUD France Preseren. Le redko se
oglasijo predstavniki javnih obcil. Tako je bilo
vsa zadnja leta. Krivicno semi zd i v primetjavi z drugimi , ki dostikrat dajo precej manj od
sebe, pa jih vendar okolje opazi in uposteva.
Rad bi, da opravimo kaksno razi skovalno nalogo, ki bi spoznanja te skupine odkrila, popisala, vredna spoznanja pa posplosila. Sicer pa
bomo slikali se naprej in kmalu bosta nastala
zbornik in katalog. Tudi to bo nasa izkaznica
v javnosti. Odziv javnosti pa vsi potrebujemo kot kruh. Moramo dokazati, da- cetudi v
starem telesu - duh ne zamre. Sam sem prepozna! duha mojih starih §tudentov kat mladega in voljnega, ceprav se ne ukvarjajo vee
s poklicem. No, tudi to ne velja. Gospod, ki
je nuklearni fizik, se zmeraj pise clanke in se
dandanes oblikuje svoje strokovno podroeje,
prav tako navduseno pa tudi ri se.

A. S.: Ce bi strnili razmisljanja o mentorju
in mentoriranju, poucevanju in ucenju, kaj
bi dejali?
Mislim, da z opazovanjem mentor odkrije,
kako iz studentov izvleci tisto najbolj se, kar
lahko razvijejo. Pa tudi, kako jih prisliti v
delo. Treba je zaeeti pri Jjudeh. Tam se vse
zaene. Za vse nas velja, da smo krivi, dokler
ni dokazil, da nismo krivi. Stem pogledom se
ne strinjam. Jaz mislim, da smo vsi nedol zni,
dokler se ne dokaze, da smo krivi. Ce zdaj
to prenesem na studente. Dokler sene izkaze,
da necesa po mnogih poskusih zares ne zmorejo, moramo verjeti, da zmorejo in se lahko
razvijejo. Studente je treba pripeljati v stanje
samostojnega dela in izraza. Seveda jim je
treba prej dati popotnico. Vendar le tako, v
samostojnem delu in vrnitvenih informacijah
lahjo ugotovijo, da so odrasli in neodvisni , da
ni treba delati tako, kot si zeli mentor, zadovoljevati njegove potrebe in prieakovanja, se
pripravljati zanj ali za koga drugega. Preprosto se ni vee treba pripravljati za kogarkoli.
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Mentor mora v nekem trenutku izpustiti studentovo roko. Ne sme je vee voditi. Tako zlagoma studentova nesamozavest, ki se kaze v
besedah »Ne, saj to je cisto zanic ... «, plahni.
Navadi se, da so stvari Iahko tudi slabe, zato
da so kasneje bolj se. Mentor pa mora tiscati
v !judi, v tisto, v cemer so dobri . Ne sme jih
siliti, da delajo s tistim, cesar ne cutijo. Delajo
naj Ie ti sto, lear jim je ljubo. Mentor se mora
kmalu po tistem, ko skupino malo spozna,
priceti ukvmjati s pravimi problemi. Opustiti
mora svoje ambicije. Ambicije ga delaj o nadzorujocega, vodijo vse nj egove odloCitve, tako
mimo !judi. Kadar skupin a popusti in pricne
nekaj »mleti «, pa nic ne rece, se mentor zacne sprasevati, kaj naj z njimi sploh pocne.
Tedaj spozna, da so nj egovi studenti premalo
obremenjeni za sposobnosti, ki so jih ze razvili . Mentor mora biti avtoriteta. Zgradi jo,
kot sem ze dej a!, iz poznavanj a odnosov in
znanja. Odnosi so najpomembnejsi. Razmetje
med mentorjem in studentom ali studentom in
ment01j em se zgrad i iz odnosa. Mentorje Iahko dober slikar, Iahko tudi veliko zna. Vendar
mu to se ne nakloni avtoritete. Tako se Iahko
sproti uci . Tudi jaz sem se. In ker se Iahko
ucimo neskoncno, sem se danes, po dvaj setih
Ietih, mentor svoji skupini.

Pogovorje vodila in zapisala
doc. dr. Dusana Findeisen

