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GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA V PRAKSI – OBLIKOVANJE IN 

IZDELAVA BUTAJA 

 

POVZETEK 

Prispevek govori o možnosti motivacije dijakov srednjih poklicnih šol in uporabi gledališke 

pedagogike v učnem procesu. Pri poučevanju dijakov tehniških smeri ne moremo mimo 

dejstva, da so dijaki večinoma bolj tehnično usmerjeni in sta jim gledališče in umetnost 

nasploh precej tuji področji. Ob razmišljanju, kako najti rešitev tega problema, sem v 

sodelovanju z profesorico umetnosti videl možnost v kamišibaju. Dijaki poklicno-tehniške 

usmeritve lesarstva na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana (v nadaljnjem besedilu ZGN 

Ljubljana) so samostojno oblikovali, načrtovali, izdelali tehniške risbe in na laserskem stroju 

izdelali butaj. Izdelavo butaja so nato v obliki gledališke igre predstavili svojim sošolcem. 

Ključne besede: umetnost, gledališče, butaj, kamišibaj. 

 

ABSTRACT 

The presentation explores different possibilities of using art to motivate students in vocational 

educational studies. Students in vocational education are usually more interested in science 

and technology than in art and culture. 

This inspired my decision to cooperate with the Art teacher and find the solution in 

Kamishibai. Wood science students from Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (The Institute 

of deaf, hard of hearing and autistic children in Ljubljana)  have independently designed, 

made plans, made technical drawings and cut out Butai on laser machine. 

After completing all the work they independently made a presentation of Kamishibai in front 

of their classmates. 

 

 

1 RAZLOGI, PROBLEMI 

Problemi so vodilo razvoja, saj zanje vedno iščemo rešitve, ene bolj druge manj inovativne.  

V srednjo šolo ZGN Ljubljana so vključeni gluhi in naglušni dijaki, dijaki z govorno-

jezikovnimi motnjami in dijaki z avtistično motnjo.  Trenutno vsaka od zgoraj omenjenih 
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skupin predstavlja približno tretjino vseh vpisanih. Naši dijaki so ob vpisu v povprečju vsaj 2 

leti starejši od svojih polnočutnih vrstnikov vpisanih v primerljive programe izobraževanja. Z 

enakovrednim izobrazbenim standardom izobražujemo v smereh lesarstva, kovinarstva, 

tekstilstva, grafike, računalništva, medijev in  biotehnike in oskrbe.  

Zaradi zelo različnih posebnih potreb naših dijakov velik problem predstavlja že medsebojna 

komunikacija in interakcija, še posebej pa je zanje težavno samostojno izražanje pred 

sovrstniki. 

Ob razmišljanju in prebiranju literature, kako premostiti to oviro, se je kot zanimiva možnost 

pokazal kamišibaj. 

 

2 TEORETIČNI DEL 

Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče) je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob 

slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec 

(kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi.  

Korenine kamišibaja segajo v budistične templje. V obliki, kot ga poznamo danes, se je 

pojavil okoli 1929 na Japonskem.  

Kamišibaj uvrščamo med predstave manjšega tipa, saj ponavadi uporabljamo slike formata 

A3. 

Kamišibaj omogoča prikaz različnih žanrov in lahko nagovarja različno publiko. Poleg 

otroškega je zelo priljubljen tudi kamišibaj za odrasle. Pravljice, basni, miti in legende, 

zgodbe s svojimi globokimi arhetipi, pesnitve in poezija so se izkazale kot odličen material za 

kamišibaj. Zato ima tudi etnološko funkcijo, saj lahko oživlja tudi tisto ljudsko izročilo, ki je 

zaradi svoje specifične literarne oblike težje uprizorljivo (izštevanke, uganke, pregovori …).  

Kamišibajkar je svojo zgodbo premišljeno pripravil v nadaljevanjih. Ko je bilo najbolj napeto, 

se je poslovil in odpeljal. S tem si je zagotovil publiko ob naslednjem obisku. 

Pedagogi so našli v kamišibaju odlično didaktično sredstvo, umetniki pa izjemne umetniške 

izzive. Največ od tega ima občinstvo, ki uživa upodobitvah in pripovedovanju najrazličnejših 

zgodb. Japonci pri kamišibaju pravijo, da je najpomembnejši »kyokan«, posebna povezava 

občinstva z izvajalcem in nastanek specifične, za kamišibaj značilne atmosfere, ki združi ne le 

različne umetniške oblike v eno, ampak ob tem ustvari poseben, realnosti vzporeden svet 

umetnosti in domišljije.  

Predstava Kamišibaja ponavadi traja od 30 do 45 minut. V tem času se zvrsti od 4 do 6 zgodb. 

Vsaka je sestavljena in predstavljena na 12-16 slikah.  

Posebnost Kamišibaja je, da deluje na dveh nivojih: 

- Nivo zgodbe, torej domišljijski svet prikazan v sliki in  

- Nivo realnega sveta pripovedovalca in njegove sposobnosti pripovedovanja in 

interakcije s publiko 

 

 



3 IMPLEMENTACIJA 

Kamišibaj je vsekakor vreden pozornosti in uporaben pripomoček pri učnem procesu, vendar 

je izziv predstavljalo že dejstvo, kako prepričati dijake, da bi ga preizkusili. Ob pregledovanju 

literature in brskanju po spletu smo našli različne vrste butajev, ki pa so bili večininoma 

narejeni iz papirja ali kartona.  

Ker smo v projekt vključil tudi dijake lesarske usmeritve, smo se odločili, da butaj izdelamo 

iz lesa. Pri konstruiranju in oblikovanju smo sodelovali z profesorico umetnosti. Pojavljale so 

se različne ideje in rešitve, tako da je na koncu nastal zavidanja vreden osnutek butaja. 

Upoštevali smo vse zahteve, tako iz oblikovalskega kakor tudi uporabniškega stališča.  

Butaj mora biti oblikovalsko dovršen in uporaben. Pri oblikovanju nismo smeli biti preveč 

drzni, saj nismo želeli, da bi gledalec občudoval lepoto butaja in pozabi na zgodbo.   

Butaj je lahek, saj je izdelan iz topolove vezane plošče in ne vsebuje nobenih kovinskih ali 

plastičnih delov.  

Posebna rešitev so tudi vrata butaja. Vrata so sestavljena iz dveh polovic in imajo lesene 

šarnirje. Na prerezu vrat smo upodobili stranski pogled in obris obraza dijaka, ki je naredil 

osnovno skico butaja. 

Dodatna funkcija vrat daje butaju tudi stabilnost. Medtem ko so butaji ponavadi fiksirani na 

podlago ali pa jih oseba, ki kamišibaj izvaja, drži v rokah, naš butaj sam stoji na ravni podlagi. 

Poseben izziv je sledil na koncu, ko je bilo potrebno izdelavo butaja uprizoriti v obliki 

kamišibaja. Predstava je bila bolj tehničnega tipa, saj je večinoma vsebovala tehnične risbe in 

ideje. Velik uspeh je bil, da jo je predstavil gluh dijak pred celotnim razredom. 

 

4 REZULTATI   

V času interneta, mobilne komunikacije in raznih spletnih klepetalnic, je velik izziv motivirati 

dijaka za samostojno raziskovalno delo. Še večji izziv predstavlja samostojen nastop pred 

sošolci, nepredstavljiv izziv pa nastop pred šolo in starši. Tu je opaziti, da pri mlajših učencih 

še obstaja želja po dokazovanju in izpostavljanju javnim nastopom, z leti pa ta želja mine. 

Bodisi da gre tu za strah pred neuspehom ali pa pomanjkanje osnovne komunikacije in 

interakcije z vrstniki in s tem slabe zmožnosti nastopanja. 

Projekt izdelave butaja in izvedba predstave kamišibaj sta vnesla številne spremembe.  

1. Dijaki so se med procesom izdelave povezali, saj so oblikovanje prevzeli dijaki 

medijske usmeritve,  izdelavo pa dijaki lesarske usmeritve. 

2. Stekla je intenzivna komunikacija na več ravneh, saj so komunicirali slišeči, naglušni 

in gluhi. 

3. Za komunikacijo so uporabljali govor in slovenski znakovni jezik. 

4. Dijaki so bili pri izdelavi inovativni in napredni, saj so iskali rešitve za dane probleme. 

5. Dijaki so samostojno uporabljali napredno tehnologijo za oblikovanje in izdelavo 

butaja. (MegaCad, lasersko-gravirni stroj) 

6. Dijaki so se naučili pripraviti in izvesti predstavo kamišibaj. 



7. Dijaki so javno nastopali in ponosno pokazali svojo inovativnost, svoje rešitve in svoj 

končni izdelek. 

 

 5 ZAKLJUČKI 

Šolski kurikul v okviru obveznih vsebin ne ponuja veliko odstopanj in prilagoditev. Obstaja 

pa tudi odprti kurikul, v katerem lahko vsebine bolj ali manj poljubno izbiramo, temeljijo pa 

na potrebah in primanjkljajih posameznih dijakov.  

Izdelovanje butaja in izvedbo kamišibaja bi lahko uvrstili v te izbirne vsebine, saj vsebujejo 

poglavitne vsebine samostojnega raziskovanja in samostojnega izražanja. 
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