
 
 
 
 
 
 
 

MEDNARODNA LIKOVNA POTUJOČA RAZSTAVA "Igraj se z mano" 
 

Besedna zveza »Igraj se z mano« nosi osrednje sporočilo dejavnosti, ki potekajo v okviru Zavoda za 

usposabljanje Janeza Levca in Društva za kulturo inkluzije ter so namenjene predvsem otrokom, 

mladostnikom in pa tudi odraslim osebam s posebnimi potrebami in njihovemu vključevanju v širšo družbo. 

Slogan, ki v prvem pomenu predstavlja povabilo k igri, pa ima v kontekstu omenjenih kulturnih, družabnih 

in tudi športnih aktivnosti veliko širši in globlji pomen. Kljub temu, da je igra lahko tudi individualna, pa v 

veliko primerih zahteva interakcijo med ljudmi. V igri smo si ljudje pogosto veliko bolj enaki in enakovredni, 

stike navezujemo lažje in bolj sproščeno kot v ostalih življenjskih situacijah. Igra je namreč ena od prvih 

socialnih dejavnosti človeka in kot taka ohranja pristnost in nezavezanost vsem konvencijam zunaj lastnih. 

Na principu interakcije in sproščenega druženja pa temeljijo tudi projekti, ki potekajo v okviru 

Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano«. Pomemben sklop festivalskega leta obsega likovna 

dejavnost in iskanje izraza skozi ustvarjanje. 

 

V šolskem letu 2012/13 je potekal že 6. Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano«, na katerega se je 
odzvalo preko 270 organizacij in ustanov iz Slovenije in tujine. Na natečaj pa je prispelo več kot 4900 del 
na papirju v najrazličnejših tehnikah.  
 

Osrednja  tema natečaja je bila poleg že znane 'Igraj se z mano' tudi 'Evropa, moj dom', posvečena 
Evropskemu državljanstvu.  
 

V prvi vrsti je cilj natečaja spodbuditi otroke, mladostnike in tudi odrasle k razmišljanju o pomenu igre v 

procesu odraščanja in sprejemanja sveta in drugih ljudi okoli sebe. Igra postaja v sodobni družbi po eni 

strani vse bolj rezervirana za najmlajše generacije, po drugi strani pa vse bolj individualizirana in izgublja 

socialno funkcijo.  

 

Eden od ciljev aktivnosti »Igraj se z mano« je tudi resocializacija igre kot dejavnosti namenjene povezovanju 

med generacijami in med posamezniki iz različnih socialnih in kulturnih okolij.  

 

Načelu skupnega ustvarjanja pa sledijo tudi razstave del, prispelih na natečaj, ki se po otvoritveni razstavi 
v Cankarjevem domu podajo na pot okrog Slovenije in tujine.  
 

Mednarodno likovno razstavo »Igraj se z mano« si je tako moč ogledati v galerijah, šolah, vrtcih, 
mladinskih centrih in knjižnicah.  
 

Posebnost razstav je, da jih otroci postavljajo sami. Ideja o načinu izvedbe razstav izvira iz dejstva, da se 
predstave otrok in mladostnikov o tem, kako naj bodo dela razstavljena pogosto razlikujejo od predstav 
odraslih, pa naj gre že za tako preproste zadeve kot višina na kateri so dela obešena ali pritrjena na 
stene.  
 

V delih je izraženih veliko občutkov, tako pozitivnih kot negativnih, ki se ponekod tudi nezavedno kažejo 

skozi likovni jezik. Včasih je v motiviki zaznati tudi strah pred določenimi vsebinami in željo po zadoščanju 

kriterijev lepega in sprejemljivega. Sam izbor je temeljil na poskusu prikaza pestrosti dojemanja sveta skozi 

oči mladostnikov in otrok. Gre za poskus enakovrednega obravnavanja vseh prispelih del in zavestno 

izogibanje določanja kvalitete del na podlagi priučenega likovnega jezika ali vešče uporabe tehnike. Pri 

izboru je bilo v ospredju iskanje skupne zgodbe, ki bo skozi razstavo odprla spekter različnih branj 

obravnavanih tem. Določena dela so načrtno izbrana s ciljem spodbuditi tudi kritično razmišljanje o 

projekcijah odraslih na predstave mladih.    


