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Grażyna Borowik
Arteterapia jako metoda oddziaływań
psychosomatycznych

(Plener malarski i warsztaty arteterapeutyczne
zrealizowane w ramach projektu Fundacji „Maximum”
pt. „Jesteśmy” Aktywizacja twórcza i społeczna osób
z zaburzeniami psychicznymi)
Potrzeba tworzenia, aczkolwiek nie do końca jasna, jest immanentną cechą
człowieka. Neurobiolodzy wskazują na wytwory estetyczne jako źródło silnych doznań
przyjemnościowych, a tym samym pobudzających do działań kreatywnych. Art brut,
outsider art, sztuka surowa, intuicyjna, nieprofesjonalna, sztuka marginesu społecznego, więźniów, chorych umysłowo, samouków, dzieci etc. istnieje na marginesie kultury, poza oficjalnymi nurtami, obowiązującymi kierunkami i prądami artystycznymi. Jej
wytwory są kontrowersyjne, zaskakują niekonwencjonalnymi rozwiązaniami, tak pod
względem tematu, jak i zastosowanych technik. Ta twórczość, tajemnicza i zagadkowa,
nie przynależy ani do kategorii sztuki niskiej, ani wysokiej, jest niezależna, spontaniczna, gęsta od nadmiaru symboli, zdumiewająca szczerością i nieskrępowaną fantazją.
Sztuka realizowana przez osoby cierpiące z powodu rozmaitych dysfunkcji,
niedorozwoju intelektualnego, zaburzeń osobowości, chorób psychicznych – często
z tego względu stygmatyzowane, marginalizowane, wykluczone, spychane na obrzeża
życia społecznego – jest zapisem prawdy o człowieku, dotyka spraw zawsze aktualnych,
mówi o ludzkiej kondycji w sposób czytelny dla odbiorcy w każdym miejscu i w każdym
czasie. U podstaw kreacji sztuki outsider art nie ma intelektualnych rozważań, nie ma
wypracowanych metod, wyuczonych stylistyk, a bywa i tak, że autorzy nie potrafią ani
pisać, ani czytać, a mimo to, efekty ich twórczej pracy zaskakują estetyczną dojrzałością,
samodzielnością, talentem, zadziwiającym bogactwem wyobraźni, ale przede wszystkim autentycznością.
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Stwarzając swoją plastyczną rzeczywistość artyści utożsamiają się z nią, napełniają tym, co w nich ukryte, niewidoczne, przyśnione, tym, co obsesyjne, bolesne, upragnione. Są autentyczni w swoich opowieściach. Niewątpliwie u podstaw
aktywności twórczej tkwi potrzeba nadawania sensu własnemu życiu, potrzeba egzystencjalnego dopełnienia, zamanifestowania swego niepowtarzalnego bytu. Twórczość realizowana w oparciu o wewnątrzpsychiczne przeżycia człowieka, niezafałszowana kulturowo, nie kneblowana przez artystyczny formalizm, zdobytą wiedzę,
obowiązujące mody, rynek sztuki, jest przejmującym, pełnym znaczeń komunikatem, jest informacją o człowieku, o jego sposobie postrzegania i rozumienia świata. Odczytanie i interpretacja emocjonalnych wskaźników zawartych w dziele przybliża nam rzeczywiste problemy i konflikty, ukryte pragnienia, fantazje i niepokoje.
	Plener malarski zrealizowany z pacjentami ze Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie, a następnie wystawa poplenerowa zorganizowana w Galerii „Zejście” na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie stały się dla uczestników okazją do
rozmów o sztuce, do rozwijania plastycznych uzdolnień i umiejętności warsztatowych, do
szukania nowych możliwości wyrazowych dla swej wyobraźni, wreszcie wspólnego świętowania podczas wernisażu. Malowanie i rysowanie w grupie plenerowej to szczególnie
cenna metoda pracy z osobami, u których zaburzone zostało prawidłowe funkcjonowanie kontaktów z innymi, to wyjątkowy czas aktywności twórczej i społecznej, sposobność
do dzielenia się spostrzeżeniami, doświadczeniami, osiągnięciami w zakresie własnych
dokonań artystycznych, możliwość wyrażania swoich opinii, manifestowania upodobań.
	Przeżycia towarzyszące procesowi twórczemu nie odnoszą się jedynie do obszaru estetyki, lecz obejmują szeroko pojętą sferę funkcjonowania podmiotowego.
Codzienność, towarzyszące jej myśli, pragnienia, wybory i decyzje przełożone na język
plastyczny zostają ujawnione w formie malarskiego i rysunkowego komentarza. Praca
nad realizacją obrazu zapewnia rehabilitację, poczynając od usprawnienia motoryki,
a kończąc na rehabilitacji społecznej. Jest szansą na spotkanie z drugim człowiekiem
w twórczym działaniu. Towarzyszące procesowi kreacji myśli i przeżycia pomagają
w ustabilizowaniu obrazu siebie, który to obraz często bywa rozchwiany i mglisty.
	Wernisaż wystawy pozwolił na obecność pacjenta w sytuacjach dowartościowujących. Zainteresowanie publiczności galeryjnej ekspozycją prac sprawiało autorom wyraźną przyjemność i satysfakcję, znikały niepewność, nieśmiałość, brak wiary
w swoje możliwości. Pojawiały się dobre relacje, więzi, poczucie własnej tożsamości.
Wystawa była nagrodą za artystyczną aktywność, za przełamanie bierności, rekompensatą za życiowe niepowodzenia. Zgromadzone prace, zróżnicowane tematycznie
(pejzaże, postacie, kompozycje surrealistyczne i przedstawienia wizyjne) i technicznie
( obrazy olejne, akrylowe, pastele, rysunki tuszem, pisakami, ołówkiem) prezentowały nierówny poziom umiejętności warsztatowych, ale wszystkie wyrażały prawdziwe
emocje i uczucia, ujawniały to, co świadome i podświadome.
Niepowtarzalny w swej ułomności i niedoskonałości sposób obrazowania
świata ma wartość wzbogacającą nie tylko nasze zmysłowe wrażenia, ale również
wiedzę o człowieku postrzegającym rzeczywistość przez pryzmat subiektywnych
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doświadczeń. Ogląd świata oczami artysty, próba zrozumienia powodów deformacji, odejścia od fotograficznej precyzji kształtów i kolorów i wszystkich tego konsekwencji skłania do refleksji nad istotą tworzenia. Twórczość nie zależy od sprawności umysłowej. Brak oczywistości w przedstawianych kształtach, a jednocześnie
zastanawiające podobieństwa w rozwiązaniach formalnych obrazów, rysunków,
rzeźb powstałych w różnych warunkach przestrzenno-czasowych, w rożnych stanach umysłu twórcy, każą pytać o przyczyny tych podobieństw. Spojrzenie artysty
dokonuje selekcji zjawisk, wyboru tego, co z jakichś względów jest dla niego ważne.
	Pewne rozwiązania w sztuce wydają się ponadczasowe. Przez swą lapidarność dotykają istoty zjawisk, w zwięzłej formie przekazują treści ważkie dla gatunku
ludzkiego. Nie obrosłe konwencjami, odarte z obowiązujących mód i blichtru potrafią przekonująco, bez względu na różnice pokoleniowe, kulturowe, religijne, ekonomiczne i inne, obiektywizować otaczającą rzeczywistość. Patrząc na zgromadzone na
wystawie obrazy i rysunki nie sposób było nie zadać sobie pytania – co widzimy?,
jak widzimy?, co jesteśmy w stanie odczytać, rozszyfrować, zrozumieć? Nie wszystko
bowiem można logicznie wyjaśnić. Ta twórczość w jakiejś swej części pozostanie tajemnicza i nieprzenikniona, zaskakując nieprawdopodobieństwami form i kolorów zaczerpniętych ze świata zewnętrznego, mocno przefiltrowanego przez to, co w środku.
	Uczestnikami pleneru były osoby dorosłe i starsze związane z pracowniami
terapii zajęciowej funkcjonującymi na terenie szpitala. Twórczością plastyczną zajmują się w ramach programu terapeutycznego.
Arteterapia jako metoda postępowania oparta na procesie tworzenia wykorzystywana jest w medycynie psychosomatycznej. Oddziaływania za pomocą
technik plastycznych kierowane są nie tylko do osób manualnie sprawnych, ale
również w odniesieniu do pacjentów pod tym względem upośledzonych. Chorobie i starości towarzyszą poczucie zagrożenia i braku bezpieczeństwa, a co za tym
idzie, zakłócenie w podstawowym funkcjonowaniu człowieka, niska samoocena, utrata motywacji do wszelkiego działania, poczucie bezsensowności i deficytu.
Ćwiczenia prowadzone z osobami starszymi, niedołężnymi, ociężałymi, biernymi, zahamowanymi, depresyjnymi, zgorzkniałymi, przygnębionymi etc. przynoszą
znakomite rezultaty arteterapeutyczne. Pozwalają wykryć artystyczne uzdolnienia,
które – odpowiednio stymulowane i rozwijane – w sprzyjających warunkach mogą
kompensować braki, korygować zaburzenia, być powodem satysfakcji, źródłem radości.
	W warunkach różnego rodzaju ograniczeń fizycznych, wrodzonych i nabytych,
w sytuacji odosobnienia, izolacji, przebywania w szpitalu, w domu pomocy społecznej,
w więzieniu, gdy bodźce zewnętrzne są wyraźnie zredukowane, twórczość plastyczna
dostarcza wrażeń i przeżyć otwierających na świat emocji, uczuć, wyobraźni.
Warsztaty arteterapeutyczne przeprowadzone z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, z osobami starszymi, upośledzonymi umysłowo, niedołężnymi fizycznie, niesprawnymi manualnie i ruchowo pozwoliły uczestnikom
zajęć przemówić ich własnym głosem. Zrealizowane tematy malarsko-rysunkowe, w tym autoportret i maska, dały możliwość świadomego odkrywanie sa-
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mego siebie, przyjrzenia się sobie, zadania pytania – kim jestem?, jaki jestem?
Mimo codziennego przeglądania się w lustrze, znajomość własnej twarzy, koloru oczu, włosów, kształtu nosa czy ust, jest zaskakująco mała. W przypadku osób
zaburzonych przyznanie się do siebie i akceptacja siebie nie są ani łatwe, ani proste.
Konstruktywnie ukierunkowane ćwiczenia zaowocowały gotowością do podjęcia wysiłku, którego rezultatem było wzmocnienie pozytywnego myślenia o sobie, zintegrowanie obrazu wewnętrznego ja z obrazem fizycznym. Ćwiczenie z maską, formą, za
którą można się ukryć, schować, zrealizowane zostało w dwóch częściach. W części
pierwszej uczestnicy otrzymali polecenie wykonania maski, która będzie ich reprezentować. Wycięte z papieru maski przybrały różne formy, rozmaicie zostały również
ozdobione. Jedne były wystylizowanymi buziami lalek, inne przybrały groźny, zwierzęcy wygląd. Przedstawiały pewną potencjalną możliwość osoby, ujawniały to, co
zakamuflowane, odkrywały to, co stłamszone, eksponowały to, co uwięzione w wyobraźni i marzeniach.
Część druga warsztatu przebiegała z nałożoną na twarz maską. Uczestnicy odgrywali scenki parateatralne zróżnicowane tematycznie. Maska umożliwiła refleksję
nad własną tożsamością, zmianę perspektywy patrzenia na siebie i drugiego, prowokowała do wyrażania emocji, ujawnienia ekspresji w kontakcie z innymi. Elementy
dramatoterapii okazały się mieć moc integrującą grupę, pozwoliły poznać postawy
i odczucia innych uczestników, wprowadziły elementy humoru poprawiające ogólny
nastrój i inspirując do pozytywnych zachowań. Zamaskowanie pozwoliło na autentyczne wyrażenie siebie, pełniło bezpieczną, ochronną funkcję w przestrzeni międzyludzkich relacji.
Ćwiczenia z portretem i maską były dla mieszkańców DPS doświadczeniem
mobilizującym do rozwoju osobistego, który jest możliwy w każdym wieku. W trakcie zajęć można było zaobserwować poprawę samopoczucia, zmniejszenie napięcia.
Zmiany gośćcowe i bóle reumatyczne dłoni okazały się nie stanowić istotnej przeszkody
do podejmowania manualnego wysiłku. Pracując z osobami starszymi należy pamiętać
o właściwym doborze ćwiczeń, których realizacja nie przekracza możliwości pacjenta, odwoływać się do emocji, doświadczeń i sytuacji znanych i lubianych, czuwać nad prawidłowo przebiegającym procesem terapeutycznym.
Ćwiczenia oparte na zróżnicowanych technikach plastycznych są znakomitą
okazją do rehabilitacyjnego usprawniania rąk. Potrzeba ekspresji twórczej mobilizuje
do podejmowania wysiłku, a pochwała, uznanie, aprobata są formami emocjonalnej
gratyfikacji, istotnym dopingiem do działania.
Porzucając tradycyjne nawyki odbiorcze, odzyskując spontaniczność widzenia
możemy swobodnie się przemieszczać po niekonwencjonalnych obszarach percepcji
wizualnej, możemy wybrać się w zaskakującą podróż po zakamarkach wyobraźni, emocji i marzeń.
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