
Ko govorimo o ustvarjalnosti, večinoma po-
mislimo na zgodovinske osebnosti, velike ta-
lente, ki so z umetninami obogatili in izboljša-
li naš vsakdan. Dolgo je prevladovala ideja, 
da je ustvarjalnost nekaj, kar je povezano le z 
inspiracijo, božjo vizijo ali šestim čutom, ki 
ga imajo le določeni, izjemni posamezniki. 
Michelangelo, avtor slavne poslikave stropa 
Sikstinske kapele, je verjel, da njegovo roko 
pri slikanju vodi božja volja. Bil je zelo veren 
in je svojo izjemno ustvarjalnost pojasnjeval 
kot božje darilo. Ideja ustvarjalnega genija, 
navdahnjenega od boga, ni nenavadna, saj so 
ustvarjalnost že v antiki pripisovali bogovom, 
ne človeku. Šele postopoma, s sekularizacijo 
družbe, so sorodni miti o božansko navdah-

njenih posameznikih začeli izgubljati veljavo. 
Z razvojem psihologije so se uveljavile različ-
ne, pogosto nasprotujoče si razlage kreativ-
nosti. Abraham Maslow je izhajal iz humani-
stične teorije osebnosti in je v svoji hierhiji 
potreb (slika 1) umetniško ustvarjalnost po-
stavil najvišje. Pojmoval jo je kot nujo, ki iz-
haja iz človekove potrebe po samoaktualizaci-
ji. Sposoben jo je uresničiti le duševno zdrav 
posameznik. Freud pa je ustvarjalnost poj-
moval kot neke vrsto nevrozo. Povedano dru-
gače, ustvarjali naj bi zaradi duševnega ne-
ravnovesja, notranjih konfliktov in frustracij 
(Pečjak, 2006, 152). Tudi Freudov učenec, 
Alfred Adler, je ustvarjalnost razumel kot 
kompenzacijo, h kateri težijo posamezniki s 

telesno ali duševno pomanjkljivostjo. Kom-
penzirati naj bi jo želeli z vrhunskimi dosežki 
na področju, na katerem so prikrajšani (Ma-
karovič, 2003, 58).
Vzpon creativity coachinga je tesno povezan z 
razvojem razumevanja ustvarjalnosti, saj so 
njegovi temelji in principi (velja tudi za druge 
vrste coachinga) v psihologiji človeškega ve-
denja in osebnosti. 
Čeprav je ustvarjalnost zapleten pojem, ki še 
ni enoznačno definiran, začenjamo bolje razu-
meti pogoje ustvarjalnega mišljenja. Z analizo 
psiholoških in drugih lastnosti ustvarjalcev, ge-
nijev, izumiteljev, umetnikov in inovatorjev smo 
prišli do spoznanja, da ni ene same vrste 
ustvarjalnosti. Za ustvarjalne posameznike so 

C   reativity coaching (coa-
ching ustvarjalnosti) je 

mlada disciplina, ki se je pred 
nekaj leti pojavila v ZDA. Ker 
je pri nas še razmeroma malo 
znana in se zanjo še ni usta-
lila ustrezna domača različica, 
ohranjam izvirno imenovanje. 
Gre za specializirano obliko 
coachinga, osredotočeno na 
pomoč in svetovanje vizua l nim 
umetnikom, pesnikom, pisateljem, pevcem, vsem, ki so se zavestno odločili za umetni-
ški poklic ali so se v njem znašli naključno. Ker umetnike v vsakdanjem diskurzu pogosto 
povzdigujemo nad navadne smrtnike, ostajajo temne plati ustvarjanja, težave z inspira-
cijo, ustvarjalne krize in negotovost materialne eksistence očem javnosti skrite. Hkrati pa 
imajo te ovire, vsaj ko ostajajo nenaslovljene, daljnosežne posledice, saj so našo kulturo 
gotovo oropale marsikatere odlične knjige, izjemne slike, opere ali gledališke igre. Pri-
spevek bo predstavil področje in cilje creativity coachinga z namenom, da bi se uveljavil 
tudi v domačih logih in omogočil kreativnim posameznikom, da bi željo po ustvarjanju 
združili z uspešno in kakovostno življenjsko potjo.

Maša Škrinjar

Creativity coaching
Kako se spopasti z ovirami 
na ustvarjalni življenjski poti
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bolj kot stopnja inteligentnosti pomembne 
druge sposobnosti, recimo zmožnosti povezo-
vanja dejstev (Srića, 1999, 52). 

Rojeni za ustvarjanje?
Vsi poznamo zgodbo o nadarjenosti mladega 
Picassa, ki ga je oče že zgodaj poslal v različ-
ne risarske šole, na zadnje na kraljevo akade-
mijo v Madrid. Ker je bil Picasso tako talen-
tiran, da ga niso mogli dohajati niti učitelji, je 
pri 16 letih opustil formalno izobraževanje. 
Mozart je že pri petih letih napisal prve sklad-
be ter kot otroški virtuoz na klavirju in violini 
potoval po Evropi. Ob teh in sorodnih pripo-
vedih le malokdo pomisli, ali bi bil Picasso 
tako uspešen tudi, če njegov oče, prav tako 
slikar in učitelj risanja, ne bi poskrbel za nje-
govo zgodnjo slikarsko izobrazbo. Ali bi nje-
govo nadarjenost spodbujal, čeprav bi se Pa-
blo rodil kot Pablito? Bi kdo od nas slišal za 
Mozarta, če ga v svet glasbe ne bi vpeljal nje-
gov oče, uspešen skladatelj? Ko je ameriška 
psihologinja Catherine Cox analizirala bio-
grafske podatke najznamenitejših oseb v zgo-
dovini človeštva, je ugotovila, da je bila več 
kot polovica med njimi plemiškega rodu ali pa 
so bili otroci intelektualcev (Makarovič, 
2003, 56).

Creativity coaching je 
namenjen vsem, ki bi 
želeli izboljšati in inovirati 
lasten ustvarjalni proces ali 
sprejeti nove profesionalne 
odločitve, pa tudi tistim, ki 
se spoprijemajo z ovirami, 
povezanimi s specifičnimi 
značilnostmi ustvarjalnega 
delovanja.

Danes vemo, da otroci premožnejših staršev 
niso ustvarjalnejši od otrok iz manj situiranih 
družin. V vsakem od nas so ustvarjalne zmož
nosti, tudi v tistih, ki sicer v življenju ali pri pri 
delu ne kažejo znamenj ustvarjalnega vedenja 
(Srića, 1999, 73). Njihovo kreativnost je 
morda zavrla zavestna odločitev za nespod-
bujanje ali negovanje lastne ustvarjalnosti, 
morda lahko za to krivimo vzgojo, okolje ali 
pomanjkanje priložnosti. Res pa je, da so 
kljub zunanjim omejitvam oziroma predno-
stim nekateri posamezniki ustvarjalnejši od 
drugih. 
Ustvarjalnost je odvisna od bioloških predis-
pozicij, zlasti od fizičnega, družbenega in kul-
turnega okolja. Jan Makarovič govori o teoriji 
šestih Pjev (slika 2), ki vplivajo na formira-
nje in udejanje posameznikove kreativnosti 
(Makarovič, 2003).
Prilika (prvi P) je za Makaroviča spodbuda iz 

okolja ali možnost, da posameznik izrazi svo-
jo kreativnost. Naloga vzgojiteljev in učiteljev 
je, da s profesionalnim znanjem spodbujajo 
izražanje ustvarjalnosti in omogočijo ustvar-
jalno produkcijo že v najzgodnješih letih. Po-
leg razvitosti izobraževalnih sistemov na raz
voj kreativnosti pomembno vplivajo tudi raz-
vitost tehnologije, stopnja družbene enakosti, 
konkretna družbena pričakovanja, zahteve, 
vrednote in pritiski družine ali širšega okolja.
Drugi P označuje posameznika oziroma nje-
gove sposobnosti in osebne lastnosti. Če ni 
spodbud iz okolja, se kreativnost ne realizira. 

Creativity coaching se ne 
osredotoča na postopke 
in metode odkrivanja 
ustvarjalnih potencialov, 
temveč se usmerja k 
posameznikom, ki so lastno 
ustvarjalnost že uvideli, 
razvili ali se odločili, da 
okoli nje osnujejo kariero.

Toda ne glede na okoljske spodbude so neka-
teri posamezniki ustvarjalnejši od drugih. Za-
nje so značilne tudi specifične osebnostne 
značilnosti, na primer introvertiranost, intrin-
zična motivacija, visoka stopnja delavnosti, 
ambicioznosti, vztrajnosti in čustvene zavze-
tosti. 
Proces. Pogosto so ustvarjalni posamezniki 
bolj odprti in pripravljeni za sprejemanje vti-

sov kot povprečni ljudje. Raziskovanje je za-
nje nekaj običajnega, toda dolgotrajnih misel-
nih postopkov, ki potekajo v njihovi glavi in 
privedejo do kreativne inspiracije oziroma 
efekta »aha«, se ne zavedajo. Ustvarjalni pro-
ces namreč poteka nezavedno.
Produkt se navezuje na konkretno realizacijo 
ustvarjalne ideje oziroma inspiracije. Toda 
ustvarjalnost kot proizvodnja idej ni nujno po-
vezana z njihovo uresničitvijo. Nekateri posa-
mezniki se zadovoljijo s tem, da so se nečesa 
domislili in jih pogosto ne zanima, kako bi 
ideja delovala v praksi, ali pa za to nimajo ni-
majo sredstev.

Vzpon creativity coachinga 
je tesno povezan z razvojem 
razumevanja ustvarjalnosti, 
saj so njegovi temelji in 
principi (velja tudi za druge 
vrste coachinga) v psihologiji 
človeškega vedenja in 
osebnosti.

Priznanje je tesno povezano s produktom. 
Slednji sam še ne jamči priznanja, saj je pri-
znanje odvisno od meril za ocenjevanje pro-
dukta in vrednot, ki vladajo v družbi. Če be-
remo teoretike ustvarjalnosti, vidimo, da ni 
enotnega seznama objektivnih meril ali la-
stnosti, s katerimi bi natančno določili, ali je 
izdelek ustvarjalen ali ne. Po tej logiki Teresa 
Amabile definira ustvarjalnost kot lastnost, ki 
je ambivalentna in vnaprej (družbeno) dogo-

Slika 1. Hierarhija potreb po Maslowu
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vorjena. Trdi, da je lahko izdelek, storitev ali 
katerikoli drug objekt ustvarjalen šele, ko ga 
kot takega sprejmejo strokovnjaki (Amabile, 
1983, 31).
Premiki so dolgoročne in praktične posledice 
ustvarjalnega produkta. Gre za dejanske po-
sledice, ki jih ustvarjalnost povzroči v družbi. 
Obenem pa se s premiki kreativni proces vrne 
k prvi fazi, tj. k priliki. Končni rezultat člove-
ške ustvarjalnosti je napredek ali sprememba 
razmer, ki znova poraja ustvarjalnost.

Komu je namenjen 
creativity coaching

V zvezi z ustvarjanjem najpogosteje govorimo 
o umetnikih, čeprav veliko funkcij in poklicev 
zahteva ustvarjalno vedenje. Znanstveniki in 
izumitelji morajo recimo nenehno producirati 
nove ideje. Manager mora aktivirati domišlji-
jo, ko išče nove možnosti za razvoj podjetij, in 
tudi kuhar je kreativen, ko servira jedi na kro-
žniku. Vendar je umetniku lastno specifično 
doživljanje sveta. Sprejema ga drugače kot 
znanstveniki, iznajditelji, kuharji, managerji ... 

Njegovo opazovanje se staplja s čustvi, vre-
dnotami in podobnimi notranjimi vsebinami 
(Pečjak, 2006, 111). Izbere poseben način 
življenja. Njegova materialna eksistenca je 
popolnoma odvisna od zmožnosti biti ustvar-
jalen. Tako življenje prinaša pritiske in ovire. 
Biti ustvarjalen vsak dan, več let je že samo 
po sebi zahtevna naloga, poleg tega pa mora-
jo umetniki svojo ustvarjalnost uskladiti tudi z 
zunanjim okoljem in s potrebami trga. 

Creativity coaching se 
od drugih vrst coachinga 
razlikuje po tem, da se 
usmerja k posebni človeški 
lastnosti – ustvarjalnosti.

Creativity coaching se ne osredotoča na po-
stopke in metode odkrivanja ustvarjalnih po-
tencialov, temveč se usmerja k posameznikom, 
ki so lastno ustvarjalnost že uvideli, razvili ali 
se odločili, da okoli nje osnujejo kariero. 
Namenjen je vsem, ki bi želeli izboljšati in 

inovirati lasten ustvarjalni proces ali sprejeti 
nove profesionalne odločitve, pa tudi tistim, 
ki se spoprijemajo z ovirami, povezanimi s 
specifičnimi značilnostmi ustvarjalnega delo-
vanja. 
Creativity coaching skuša celovito zajeti vse 
ravni, ki smo jih opisali s teorijo šestih Pjev, 
posameznikom želi pomagati povezati vseh 
šest korakov kreativnega procesa v smiselno 
in kvalitetno celoto.

Devet ključev 
creativity coachinga 

Pionir creativity coachinga, Eric Maisel, je 
svoj vsakdanji kruh dolga leta služil kot tera-
pevt in svetovalec. V večletni praksi so med 
njegovimi klienti prednjačili posamezniki, ki 
jih je družila ljubezen do ustvarjanja. Mladi, 
ki bi se želeli podati v kreativne vode, vendar 
jim je za to manjkalo poguma, umetniki, ki so 
se preživljali le z ustvarjanjem, odvetniki, 
urad niki, terapevti, ki so ustvarjali, ko sta jim 
to dopuščala čas in služba. Za Maisla je bila 
možnost sodelovanja s temi kreativnimi posa-
mezniki neprecenljiva. Vodila ga je do spo-
znanja, da imajo ustvarjalni ljudje pogosto so-
rodne težave. Resda jim je skupna specifična 
osebnostna struktura. Kot introverti so pogo-
sto nagnjeni k tuhtanju, razglabljanju, pogla-
bljanju v probleme in odpiranju dolgoročnih 
perspektiv, toda druži jih tudi posebna narava 
ustvarjalnega procesa. 

Creativity coaching 
spodbuja k aktivnemu 
iskanju rešitev, obenem pa se 
trudi zastavljati vprašanja, ki 
bodo posameznike napotila 
k poglobljeni analizi načinov 
lastnega ustvarjanja, motivacij 
zanj in jih spodbudila 
k napredku.

Kot kreativni pisec je Maisel dobro poznal 
blokade kreativnosti, strah pred neuspehom 
ali negativno kritiko, težave pri iskanju pravih 
poslovnih priložnosti in anksioznost, ki se po-
javi pri tem. Ugotovil je, da pri naslavljanju 
teh težav zadoščajo že prava vprašanja, 
usmeritev na pravo pot in spodbujanje pozi-
tivnega vedenja. Njegovi klienti pravzaprav 
niso potrebovali terapevta v tradicionalnem 
pomenu, ampak pozitivno svetovanje in opol-
nomočenje. Zato se je iz psihoterapevtskega 
pristopa preusmeril h coachingu, ki ga je za-
radi specifične tematike, povezane s človeško 
kreativnostjo, imenoval creativity coaching. 
Osnoval ga je na devetih stebrih (slika 3), 
ključnih postajah na poti samospoznavanja in 
doseganja ciljev (Maisel, 2013). Zavedanje 

Slika 2. Teorija šestih P-jev 
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področij, zajetih v devetih ključih, omogoča 
spremembe vedenja in hkrati z aktivnim iska-
njem rešitev omogoča napredek v ustvarjal-
nosti posameznika. 
1. Misli 
 Ni skrivnost, da smo bolj ustvarjalni in 

uspešni, če sami sebe prepričamo, da 
smo takšni, in nasprotnno, če se prepri-
čamo, da nečesa ne zmoremo, najpogo-
steje res ne bomo dobro opravili ali do-
končali določene naloge. Na spletnem 
portalu Psychology Today je Maisel opi-
sal izkušnjo s scenaristko, ki je želela nje-
gov nasvet. Kljub uspešni karieri je zaradi 
blokade prenehala pisati. Ko jo je vprašal 
o izkušnjah (prodala je že tri scenarije), 
je o njih govorila z zaničljivostjo in prezi-
rom: »Uničili so jih. Realizirani filmi so 
me osramotili. Nikoli več nočem skozi ta 
pekel.« Težavo, za katero v bistvu ni bila 
kriva sama, je spremenila v resno kogni-
tivno težavo. Prepričala se je, da sovraži 
filmsko industrijo in, kar je še huje, da 
sovraži samo sebe, ker je njen del, oziro-
ma da je njen talent za pisanje ničvreden. 

 Domišljija in kreativnost sta nezavedna 
procesa, ki se izmikata nadzoru racional-
nega in logičnega razuma. To, kar si po-
sameznik vtepe v glavo, zelo vpliva na 
njegovo vedenje, četudi se tega niti ne za-
veda niti si tega ne želi. 

Creativity coach posluša, 
izobražuje, se odziva, 
seznanja kliente 
z metodami maksimiranja 
talenta in izpopolnjevanja 
lastnih potencialov ter 
jih sistematično vodi k 
doseganju njihovih ciljev.

2. Zaupanje
 Vsakdo se počuti negotovega v določeni 

situaciji, prestrašenega pred računalni-
škim zaslonom, ko je treba opraviti nalo-
go, za katero ni usposobljen, ali plahega 
pred lastnikom galerije, kjer bi rad raz-
stavil svoje slike. Vendar je pomembno, 
da zaupa vase in razume, da je dvom se-
stavni del ustvarjalnega procesa.

 Samo s priznanjem obstoja strahov je 
mogoče spoznati, kako in s kakšnimi me-
todami jih obvladati. Ključno za ustvarjal-
nega posameznika je, da pozna lasten na-
čin dela, da se samoopazuje in analizira 
lasten ustvarjalni proces. Vedeti mora, 
kaj ga moti pri delu, kakšna organizacija 
dela in rutina mu ustrezata, kakšno okolje 
ga spodbuja, kaj spodbudi nastanek no-
vih idej ipd. Le s poznavanjem samega 
sebe lahko razvije zaupanje do lastnega 
dela in ovire na ustvarjalni poti sprejme 

kot del zorenja in samouresničevanja 
(Maisel, 2011, 124–27). 

3. Strast
 Do nedavnega so si bili psihologi enotni, 

da je ustvarjalno delo uspešno, ko vklopi-
mo zavestno umsko prizadevanje, da bi 
nekaj ustvarili. Vse jasnejše postaja, da 
gre pri ustvarjalnosti za podzavestni pro-
ces, ki ga zavestno vplivanje ne more 
končati in ga lahko celo spelje v napačno 
smer (Trstenjak, 1981, 116). V trenut-
ku navdiha smo bolj podvrženi čustvom 
kot razumu. V biografijah izjemnih posa-
meznikov pogosto naletimo na opise, 
kako se pri pisanju, komponiranju, slika-
nju znajdejo v nekakšni nerazložljivi ek-
stazi in se vedejo kot norci. 

 Inspiracijo vodijo emocije, izvira iz stra-
sti, entuziazma in energije. Ravno emoci-
je in strast so ključni elementi ustvarja-
nja, zato jim mora razum pustiti prosto 
pot.

4. Svoboda
 Človek je družbeno bitje. Živeti v skupno-

sti pomeni odreči se delu svobode. Sled

nja ni le individualna, ampak zlasti social-
na lastnost človeka. Meje svobode vedno 
določa tudi posameznikovo okolje. 

 Če posameznik svoje eksistence ne doži-
vlja kot svobodne, se bo le stežka prebil 
do izvirnih in nenavadnih rešitev. Bolj ko 
ga obvladuje prepričanje nesvobode, bolj 
pasiven in melanholičen postaja. O vsem 
ni mogoče vedno svobodno odločati, toda 
ni se tudi nujno ukloniti vsem družbenim 
pritiskom. Težnja k uveljavljanju svobod
ne volje, odpravljanje zunanjih in notra-
njih zavor, negovanje sproščenih misli in 
čustev so temeljni pogoj izvirnosti in 
ustvarjalnosti. 

5. Stres
 Ko nam ne gre od rok, kot smo si zami-

slili, lahko to poruši naše ravnovesje. 
Kreativni proces je lahko stresen, eksi-
stenčna odvisnost od ustvarjanja pa lahko 
v teh trenutkih vodi v intenzivne občutke 
tesnobe, jeze in strahu. Miselna prožnost 
omogoča, da se iz teh situacij izkopljemo 
ali poiščemo novo rešitev, fleksibilnost 
čustvovanja pa, da se v stresnih trenutkih, 

Slika 3. Devet ključev creativity coachinga
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ki jih lahko izzove kreativni proces, dvi-
gnemo nad situacijo in se preusmerimo 
od tega, kar se je izkazalo za neuspešno 
ali je izzvalo negativna čustva v nas. Zmož
nost prestrukturiranja situacije je temeljni 
pogoj, kako rešiti ustvarjalno krizo in 
premagati z njo povezan stres (Trstenjak, 
1981, 53–59).

6. Empatija
 Pogosto se umetniški ustvarjalci označu-

jejo kot k sebi obrnjeni, samozadovoljni 
in domišljavi. Če bi bili osredotočeni le 
nase, bi težko ustvarili kaj izjemnega. 
Prednost, ki jo imajo in morajo negovati, 
je empatija. Ne gre le za sposobnost so-
doživljanja človeka, temveč predvsem za 
zmožnost razumeti doživljanje drugih. 
Omogoča prodreti pod goli videz in od-
kriti neznani svet, ki se v ustvarjalnem 
procesu prestrukturira v potencialni vir 
novih spoznanj in odkritij (Maisel, 2007, 
36–37).

7. Odnosi
 Ne glede na to, kako avtonomno in neod-

visno bi si ustvarjanju predani posame-
znik želel živeti, je vzdrževanje družbenih 
razmerij temeljno za njegov obstoj. Intim
nost je ključ za polno in uravnovešeno ži-
vljenje, hkrati pa profesionalni odnosi 
ustvarjajo in utrjujejo socialni kapital.

Emocije in strast so 
ključni elementi ustvarjanja, 
zato jim mora razum 
pustiti prosto pot.

8. Identiteta 
 Odgovor na vprašanje, kdo sem, naj bi 

razkril identiteto. Posameznikova identi-
teta ni odvisna le od njegove individualne 
perspektive, temveč tudi od družbe. 

 Subjektivno doživljanje identitete, ki se 
oblikuje na podlagi predelave lastnega 
znanja o sebi, se dopolnjuje z javno iden-
titeto, ki jo posamezniku pripišejo drugi. 
Obe sta soodvisni, saj samospoznavna 
identiteta ni le pasivno zrcalo informacij, 
ki izvirajo iz okolja, temveč se te informa-
cije preoblikujejo v skladu z individualni-
mi nagnjenji. In nasprotno, javna identite-
ta ni nujno enaka tisti, ki si jo posameznik 
pripiše sam, vseeno pa nanjo vpliva nje-
gova samoreprezentacija. 

 Če je posameznik vpet v situacije, v kate-
rih je njegova eksistenca zelo odvisna od 
zunanje potrditve, je treba uravnovešeno 
usklajevati zunanje in notranje informaci-
je o sebstvu. 

9. Družbenost
 Ustvarjalec je družbeno bitje in del druž-

be: kot opazovalec kulture, interpret, 
včasih heroj ali celo zvezdnik. Ko posa-
meznik ustvarja, ni pomembno le, da rea
lizira svoje ideje, temveč tudi to, kako jih 

realizira in kako kreativni produkt pred-
stavi drugim. Priti z ustvarjalnim izdel-
kom pred javnost je pogosto tvegan ko-
rak. 

 Potek našega življenja narekujejo zgodo-
vinske razmere. Zaradi družbenega vpliva 
smo prisiljeni, da se izražamo sprejemlj i
vo, naše ideje se morajo vklopiti v druž-
beno realnost, zanje mora obstajati inte-
res. Ustvarjalnosti ni brez zunanje potrdi-
tve, zato je ključno pravo ravnovesje med 
posameznikovo avtentičnostjo in prilaga-
janjem zunanjim zahtevam, normam in 
vrednotam.

Kaj pričakovati od 
creativity coachinga

Beseda coach izvira iz angleškega izraza za 
prevozno sredstvo in indicira možnost premi-
kanja oziroma sredstvo, ki omogoča, da opra-
vimo zaželeno pot (Dexter idr., 2011, 3). V 
slovenskem prevodu besede coach ali coa-
ching se je žal izgubilo žlahtno jedro, ki je na-
migovalo na sposobnost opraviti premik z ene 
točke na drugo in s tem ustvariti spremembo 
(to je eden od razlogov, zakaj ohranjamo tuje 
imenovanje). Ravno to pa je poglavitni cilj co-
achinga in tudi creativity coaching si prizade-
va predvsem voditi posameznika na poti do 
napredka. Vključuje dva akterja, coacha in 
klienta, ki svoje razmerje začneta z uvodnim 
sestankom, ki, če je uspešen in izpolni oboje-
stranska pričakovanja, preraste v nadaljnja 
srečanja in se konča s končnim pregledom re-
zultatov. Srečanja se nanašajo na področja, ki 
smo jih podrobneje predstavili kot devet ste-
brov creativity coachinga. Potekajo lahko 
osebno, po telefonu, omrežju Skype ali kot 
korespondenca po elektronski pošti. 

Če ni spodbud iz okolja, 
se kreativnost ne realizira.

Creativity coaching se od drugih vrst coachin-
ga razlikuje po tem, da se usmerja k posebni 
človeški lastnosti – ustvarjalnosti. 
Po eni strani izhaja iz poznavanja procesov 
umetniškega ustvarjanja in ima uvid v psiholo-
gijo umetnikove osebnosti, razume njegovo 
motivacijo in osebnostne lastnosti. Pomaga 
mu ohraniti ali na novo odkriti pomen njegove 
ustvarjalnosti, premagovati dvome, skrbi, stra-
hove pred neuspehom in druge zagate, do ka-
terih prihaja v ustvarjalnem procesu. Po drugi 
strani pa deluje tudi na kariernem področju, 
saj marsikomu ustvarjanje daje vsakdanji kruh. 
Creativity coach zato pogosto usposablja tudi 
za učinkovitejše ustvarjanje odnosov, pridobi-
vanje socialnega kapitala, pomaga obvladati 
odnose s kupci, založniki, galeristi idr. Poslu-
ša, izobražuje, se odziva, seznanja kliente z 
metodami maksimiranja talentov in izpopolnje-
vanja lastnih potencialov ter jih sistematično 
vodi k doseganju njihovih ciljev.

Pristojnosti 
creativity coacha

Creativity coachinga ne kaže enačiti s terapi-
jo, saj coach nikoli ne prestopi meja, ki se v 
terapiji navadno prečkajo. Creativity coach ne 
deluje kot mentor, saj se odmika od čustvene 
navezanosti, ki se pogosto pojavi med mento-
rirancem in njim. Res pa je, da skuša k željam 
in dilemam posameznikov pristopati celovito, 
z zavedanjem o psiholoških, čustvenih, eksi-
stenčnih in praktičnih težavah, povezanih z 
ustvarjalnim procesom. Spodbuja jih k aktiv-
nemu iskanju rešitev, obenem pa se trudi za-
stavljati prava vprašanja, ki bodo posamezni-
ke napotila k poglobljeni analizi načinov la-
stnega ustvarjanja, motivacij zanj in jih spod-
budila k napredku.
Creativity coaching ne ponuja rešitev na plad
nju. Od posameznika zahteva samoiniciativ-
nost in pripravljenost na spremembe. Če se 
ni pripravljen truditi za dosego zastavljenih 
ciljev, creativity coaching, ne glede na to, 
kako usposobljen in izjemen je coach, ni 
uspešen. Coach namreč ne more izsiliti na-
predka, gonilo napredka je lahko le posame-
znikova volja. Kjer je volja, je tudi uspeh. Če 
posameznik stremi k spremembam, lahko 
creativity coaching to željo obogati in znatno 
izboljša kakovost njegovega ustvarjalnega, pa 
tudi osebnega in poklicnega življenja.

 Maša Škrinjar je univerzitetna diplomirana 
sociologinja kulture in umetnostna zgodovinar-
ka. Ukvarja se s kulturno dediščino, muzejsko 
pedagogiko in turizmom, zanimata jo tudi kul-
turni management ter osebni coaching.

Literatura
Amabile, T. (1983). The Social Psychology of 
Creativity. New York: SpringerVerlag.
Dexter, J., Dexter, G., Irving, J. (2011). 
An Introduction to Coaching. 
Los Angeles: SAGE Publications Inc.
Makarovič, J. (2003). Antropologija ustvarjalnosti. 
Biologija. Psihologija. Družba. 
Ljubljana: Nova revija.
Maisel, E. (2007). Creativity for Life. Practical 
Advice on the Artist‘s Personality, and Career 
from America‘s Foremost Creativity Coach. 
Novato: New World Library.
Maisel, E. (2011). Mastering Creative Anxiety. 
24 Lessons for Writers, Painters, Musicians, and 
Actors from America‘s Foremost Creativity Coa-
ch. Novato: New World Library.
Maisel, E. (2013). Making Your creative mark. 
Nine Keys to Achieving Your Artistic Goals. 
Novato: New World Library.
Pečjak, V. (2006). Psihološka podlaga vizualne 
umetnosti. Ljubljana: DEBORA.
Srića, V. (1999). Ustvarjalno mišljenje. 
Ljubljana: Gospodarski vestnik.
Trstenjak, A. (1981), Psihologija ustvarjalnosti. 
Ljubljana: Slovenska matica.

32 November 2014

STRATEGIJE IN TRENDI


