
FORUM PSYCHOLOGICZNE, 1997, Tom II, Numer l, s. 69 - 79

PSYCHOTERAPIA PRZEZ SZTUKE l

SWIE1LANA MASGUTOWA

ART - THERAPY

Summary: Theoretical and practical frames of art -therapy were descibed. Author presented history

of art-therapy mainly in American literature in relation to humanistic psychology of C. Rogers and

psycholoanalysis. Moreover, there are presented major assumptions of art-therapy program prepared

by the author on the basis of Vygotsky's theory of developmenl.

Wprowadzenie

Arteterapia budzi obecnie zainteresowanie specjalistów reprezentujacych wiele

dyscyplin nauki i praktyki: psychologii, psychiatrii, pedagogiki, twórczosci artysty-

cznej, sztuki i innych.

Arteterapia jest kierunkiem psychodynamicznej psychoterapii przez sztuke (Art

psychotherapy) bazujacej na ideach psychoanalizy Zygmunta Freuda i psychologii
humanistycznej K. Rogersa. Kierunek ten wykorzystuje przede wszystkim sztuki

plastyczne w dzialalnosci twórczej. Przedmiotem arteterapii jest praca z przezyciami

i subiektywnymi znaczeniami, nadawanymi przez osobowosc wydarzeniom, stosun-

kom itp. Jej istote stanowi proces rozpoznawania odleglych mysli i odczuc, wydoby-
wanych z minionych doswiadczen czlowieka w postaci obrazów wspomnien z

dziecinstwa, ówczesnych oczekiwan, leków, konfliktów itp.

Terazniejszosc i przyszlosc osoby ludzkiej ksztaltuje sie na podstawie doswiad-

czen z przeszlosci - doswiadczen zycia intelektualnego i emocjonalnego. Przeszlosc
- uksztaltowane zdolnosci poznawcze, afekty, obrazy wyobrazni, leki, konflikty,

przezycia dziecinne i uczynki - w znacznym stopniu okreslaja pomyslnosc dzialan,
ksztaltowanie sie osobowosci i jej samowiedze. Z przeszlosci czlowiek przejmuje

"obronne" sposoby postepowania i przezywania zaistnialych stosunków ze swiatem i
z samym soba, które czestokroc hamuja doswiadczenie i przeslaniaja mu skutecznie

jego terazniejszosc i przyszlosc.

l Wyklad wygloszony w Instytucie Psychologii WSP Bydgoszcz dnia 16 grudnia 1996 roku.
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Rys historyczny

Arteterapia jako samodzielny kierunek wyodrebnila sie w latach trzydziestych

naszego stulecia na podstawie teoretycznej, stworzonej przez psychoanalize Freudo-

wska. Pierwsze doswiadczenia w stosowaniu arteterapii mialy miejsce w dziedzinie

psychiatrii i psychoterapii w USA, Niemczech, Anglii i Japonii. Psychoanaliza kon-

kretyzowala cele arteterapii przy pomocy tenninów dotyczacych struktury osobowo-

sci. Cele te okreslano jako wzmocnienie poczucia "Ego", identyfikacje z

wypracowanym przez spoleczenstwo systemem wartosci i jego internalizacje. By je

osiagnac fonnulowano zadania dokonywania sublimacji (przeksztalcania energii

libido na proces twórczy, mozliwy do zaakceptowania przez jednostke i spoleczen-

stwo), katharsis (oczyszczenia) oraz kanalizacji instynktu agresji w sferze symboli-

cznej. Sublimacja w procesie arteterapii pojmowana byla jako rozwijanie

nieswiadomego procesu i glówny mechanizm korekcji, skierowanej bezposrednio na

równowazenie wewnetrznych sil jednostki.

W latach 50. arteterapia wykorzystuje jako zródlo teoretyczne psychologie

humanistyczna C. Rogersa, w której za glówne zagadnienie terapeutyczne uwaza sie

wykorzystanie wewnetrznego doswiadczenia czlowieka, milosci, twórczosci, "Ego",

spontanicznosci, rozwoju, zaspokojenie potrzeby organizmu polegajacej na realizo-

waniu wlasnych zdolnosci i zachowywaniu pozytywnego doswiadczenia "Ja", wol-

nosci i innych w celu badania, dokonywania zmian osobowosci oraz rozwijania

"zdrowego, twórczego osobnika". W arteterapii szczególnie produktywne okazaly sie

idee C. Rogersa mówiace, iz naj istotniejszym motywem ludzkiego postepowania jest

dazenie do aktualizacji wlasnego jednolitego "Ja", tj. dazenie jednostki do rozwoju w

kierunku coraz wiekszej zlozonosci, samowystarczalnosci, dojrzalosci i kompetencji.

W miare uplywu czasu arteterapia coraz bardziej wykracza poza ramy psycho-

terapii i zaczyna byc wykorzystywana jako srodek sluzacy rozwojowi twórczemu

ludzkiego ,,Ja" w grupach dzieci i doroslych, zajmujacych sie samodoskonaleniem i

zagadnieniami kontaktów.

Dzieki opracowaniu w latach 70. przez amerykanskiego pedagogaM. Naumbur-

ga i caly szereg innych autorów (K. Gantt, M. ScmaII, E. Franzke, E. Kramer i in.)

metod i koncepcji uzewnetrzniania sie w sztukach plastycznych, arteterapie zaczeto

nastepnie stosowac w praktycznej psychologii oraz pedagogice jako narzedzie kore-

kcji i rozwoju. Podstawowe sposoby techniczne, uzywane przez praktyków naleza-

cych do kierunku psychodynamicznego, to alians terapeutyczny, swobodne

skojarzenia, interpretacja reakcji obronnych i "bloków". Sa one coraz lepiej konkre-

tyzowane, a z drugiej strony - w zaleznosci od specjalizacji kierunku - wciaz wzrasta
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liczba stosowanych fonn. Arteterapia oferuje czlowiekowi mozliwosc zbadania obe-

cnego znaczenia zdarzen w kontekscie przeszlosci (poprzez rysunek lub inny srodek

analizowania przezycia i jego zródel). Równoczesnie nastepuje wzrost mozliwosci i

reorientacja na zmiane podstaw przyszlego zachowania jednostki, w którym informa-

cja i doswiadczenie bylyby organizowane w inny sposób: na bazie podstawowej

potrzeby samorealizacji ,Ja", zdolnosci do konstruktywnych dzialan, podejmowa-

nych z uwzglednieniem rzeczywistych warunków otaczajacego te osobe swiata.

W trakcie dalszego rozwoju arteterapia coraz bardziej ukierunkowuje sie na

wykrywanie wewnetrznych przeszkód hamujacych poznanie, uczenie sie, rozwój

zdolnosci i ksztaltowanie osobowosci. Celem nadrzednym staje sie odkrycie nowych

mozliwosci pozwalajacych na osiagniecie zmian zachowania oraz poznania.

Arteterapia w Rosji

Na rozwój wspólczesnej arteterapii, zwlaszcza w Rosji, wywarly wplyw prowa-

dzone w latach 20. i 30. badania rosyjskiego psychologa L.S. Wygotskiego nad

znaczeniem i charakterem oddzialywania twórczosci i sztuki na ksztaltowanie sie

osobowosci. Wciaz zywe i aktualne sa jego mysli o sztuce jako poznaniu, o metodzie

artystycznej, katharsis (oczyszczeniu i "rozladowaniu" emocji), a takze o samym

zyciu. Badacz uwazal za zadanie sztuki budzenie w czlowieku takich przezyc, w

których zostalaby zintegrowana "logika uczuc i logika mysli". Zdaniem Wygotskiego

przebudowa, zmiany w ksztaltowaniu osobowosci podczas poznawania przez nia

samej siebie sa zwiazane ze "swiadomym orientowaniem sie we wlasnych przezy-

ciach". Ta ostatnia mysl stanowi baze metodyczna rozwijanej przez nas arteterapii.

Zjawisku "swiadomego orientowania sie w przezyciach towarzyszy zdolno�c jedno-

stki do zwracania sie ku wlasnym przezyciom, przyjmowania ich, przezywania i

badania, a wiec zdolnosc do tworzenia w sobie wewnetrznych, psychologicznych

warunków samopoznania i samodzielnego urabiania wlasnego ,Ja". Ze wzgledu na

to przedmiotem naszych badan oraz praktyki psychologicznej stala sie praca, majaca

na celu organizowanie wewnetrznych i zewnetrznych warunków dynamiki przezyc

jednostki.

W swej pracy sklonni jestesmy stosowac okreslenie "ksztalcaca arteterapia"

(od lacinskiego "educare" - "ksztalcic)", co w tym polaczeniu wyrazowym oznacza

organizacje przy pomocy srodków pozostajacych w dyspozycji arteterapii takich

warunków, które zdolne sa "uruchomic" proces poszuki wania przez czlowieka wiedzy

o sobie samym, o swoich wewnetrznych przeszkodach na drodze rozwoju, proces
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odkrywania wlasnych zasobów rozwoju osobowosci i zaofiarowania wlasnie sobie

wyksztalcenia - sposobów i nawyków awansowania wlasnego ,,Ja". Wówczas glów-

nymi zadaniami takiej arteterapii jest:

- przywrócenie odpowiednich funkcji ,,Ja",

- praca z naturalnymi zasobami osobowosci,

- organizacja procesu uswiadomienia wlasnej interpretacji osobistego przezywania,

opracowania form nowego, produktywnego sensu minionych przezyc,

- aktywacja motywacji twórczej, rozwój spontanicznosci, zdolnosci do duchowego

otwarcia, oryginalnosci, gietkosci itd.

Podstawe rozwijanej przez nas KSZTALCACEJ ARTETERAPII stanowi podej-

scie do ksztahowania osobowosci i jej mozliwosci twórczych z pozycji rozwoju

naturalnego.

Nasze podejscie bazuje na znanej teorii "wyzszych funkcji psychicznych" wspo-

mnianego uprzednio L.S. Wygotskiego i jego wyobrazeniu o naturalnym i kulturalnym

poziomie rozwoju psychiki cz�owieka.

Wyzsza funkcja psychiczna, wedlug L.S. Wygotskiego, to funkcja swobodna

(sterowana przez swiadomosc i wole), uposredniona (za pomoca jezyka, mowy i

znaków), spoleczna (interaktywna). Inaczej mówiac, jest to funkcja "uczlowieczona"

- nie skrepowane postrzeganie, uwaga, pamiec, myslenie i inne.

Juz od pierwszych dni rozwoju dziecka wysilki doroslych sa ukierunkowane na

ksztahowanie wlasnie tych cech - swobody czyli dowolnosci, uposrednienia i uspo-

lecznienia procesów poznania, stanów emocjonalno-wolicjonalnych oraz osobowosci

swego dziecka. U malego dziecka procesy poznawcze, emocjonalne i zachowanie sie

jest bezposrednie, mimowolne. Jego reakcje emocjonalne zaleza raczej od sytuacji i
dlatego sa czesto niestabilne. Ruchy dziecka równiez zaleza od bezposrednich wrazen

plynacych z ciala, od prostych i bezwarunkowych odruchów. Dorosly steruje jego

rozwojem ku poziomowi kulturalnemu. Tak wiec, odwolujac sie do jego uwagi,

ukierunkowuje dziecko na spostrzeganie zabawki wykorzystujac jej zewnetrzne,

atrakcyjne wlasciwosci: ,,- Popatrz, to jest golabek. On jest szary. Ale zobacz, jakie
ma czerwone lapki" itd. W taki sposób stara sie on organizowac naturalne, dowolne

postrzeganie i uwage dziecka oraz rozwijac w nim zdolnosc do kierowania wlasnymi

procesami poznawczymi, zachowaniem, osobistym rozwojem.
Praca rodziców i specjalistów w dziedzinie edukacji nad ksztaltowaniem pozio-

mu kulturalnego jest najczesciej oderwana od rozwoju naturalnego. Jesli dorosli

pracuja nad tworzeniem zwiazków miedzy tymi poziomami, to najczesciej odbywa
sie to intuicyjnie. Tradycyjna pedagogika jest równiez nadmiernie ukierunkowana na

osiaganie kulturalnego poziomu rozwoju psychicznego. Obecnie w naukach humani-
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stycznych pojawia sie coraz wiecej prac, poswieconych zagadnieniom naturalnego

rozwoju i uczenia sie (D. Pearce, P. Dennison, C. Hannaford, B.P. Nikitin, A. Ballard

i in.). Istota powyzszych prac jest stwierdzenie, iz ruch, emocjonalnosc, bezposred-

niosc, mimowolnosc to niezalezne zjawiska dane nam przez przyrode i wymagajace

spelniania szczególnych warunków, to znaczy nauczania, organizowanego zgodnie z

zasadami, z natura rozwoju. Takie wskazniki jak bezposredniosc, mimowolnosc i

emocjonalnosc stanowia podstawe rozwoju i otwarcia sie osobowosci na siebie i swiat,

spontanicznosci, twórczosci, wzrostu motywacji poznawczej, osobistego zaangazo-

wania sie w proces wlasnego rozwoju, plastycznosci psychiki, zdolnosci do wykony-

wania pracy w sytuacji "tu i teraz" w danych stosunkach czasowo-przestrzennych itd.

W calym szeregu prac z dziedziny pedagogiki i psychologii, bazujacych na szczegól-

nej wartosci naturalnego rozwoju osobowosci, za kryterium rozwoju osobowosci

uznawana jest jej zdolnosc do samoksztalcenia. Zdaniem L.S. Wygotskiego poziom

rozwoju osobowosci okresla sie za pomoca jej zdolnosci do pracy nad wlasnymi

przezyciami. Wlasnie przezycie pelni role jednostki analitycznej sluzacej do okresla-

nia rozwoju osobowosci.

"Przezycie to (...) wewnetrzny stosunek (...) czlowieka do tego lub innego

momentu rzeczywistosci" (L.S. Wygotski, Dziela zebrane, 1994, t. 4, s. 382). Zjednej

strony przezycia wsparte sa "praca" naszych motywów, dazen i pragnien. Na podsta-

wie przedmiotu i charakteru przezyc mozna okreslic istotne potrzeby czlowieka i

kierujace nim motywy. Z drugiej strony przezycie stanowi mechanizm wewnetrznego

"czujnika", wykazujacego postepy doswiadczenia emocjonalnego. Wobec powyzsze-

go zdolnosc do analizy wewnetrznej moze stac sie instrumentem samosterowania i
samoksztalcenia jednostki. Wygotski mówil o zjawisku "swiadomego orientowania

sie we wlasnych przezyciach" i pierwszorzednym znaczeniu rozwoju takich zdolnosci

dla jednostki ludzkiej. Dlaczego tak wazne jest nauczenie sie swiadomej orientacji w

swych przezyciach? Pewnych odpowiedzi udzielil L.S. Wygotski: po to, by osoba

mogla "odkryc sam fakt przezywania", jego wplyw na postepki i mysli oraz po to, by

przezycie zyskalo sens. Gdy przezycie zyskuje sens, to staje sie przyczyna narodzin

nowego stosunku do siebie, do wlasnego ,,Ja" i calego otaczajacego swiata. Orientacja

w swoich przezyciach, odkrycie ich znaczenia sprawia, ze czlowiek staje sie aktyw-

nym uczestnikiem osobistego" wspól- istnienia" .

Zalozenia wlasnego programu pracy metodami arteterapii

Zgodnie z powyzsza tradycja w swej korekcyjnej i rozwijajacej pracy z dziecmi,

mlodzieza i doroslymi traktowalismy zjawisko przezywania jako warunek wewnetrz-
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ny, a takze mechanizm produktywnej zmiany i ksztaltowania stosunku jednostki do

samej siebie, do innych osób i zdarzen.

Praktyka swiadczy, iz ukierunkowana organizacja dynamiki przezywania w swej

istocie posiada podstawe ksztalcaca: w procesie analizy czlowiek uzyskuje informacje

o wlasnych stereotypach, hamujacych rozwój jego osobowosci oraz kontaktów. Praca

ta pozwala mu równiez na okreslenie swych mozliwosci i wykorzystanie ich w

najbardziej naturalny sposób.

Przezycie stanowi integralne polaczenie afektu i intelektu. Z tego powodu na

pierwszym etapie pracy korekcyjnej podstawe dla wytworzenia nowego stosunku lub
znaczenia "hamujacego" wydarzenia stanowi zaaranzowanie sytuacji "tu i teraz", tj.

aktualizacja wspomnienia i minionego zdarzenia, a nastepnie rozlaczenie afektu i
intelektu ze wzmocnieniem tego ostatniego czyli analiza warunków i przyczyn

dawnych wydarzen.

W celu dokonania takiej analizy proponujemy czlowiekowi specjalne pytania

poznawcze, ukierunkowane na wykrycie odleglych "schematów", stereotypów, srod-

ków ochrony psychologicznej. Nastawienie na poznanie swego ukrytego ,,Ja" wywo-

luje silna motywacje do poszukiwania wewnetrznych sil i zasobów. Wszystko to
stwarza dodatnie tlo emocjonalne, dzieki czemu odkrycie nowego stosunku do wlas-

nych mozliwosci staje sie radoscia. Pojawiajaca sie nastepnie integracja pozytywnego

przezycia i analizy na nowym poziomie (intelektu) dostarcza osobowosci nowego
znaczenia wraz z doswiadczeniem awansu ,,Ja".

Organizowanie dynamiki przezywania jest dosc skomplikowana sprawa.
Doswiadczenie wewnetrzne wykazuje, ze przezycia rodza sie w nas mimowolnie,

niezaleznie od naszych postanowien. Jesli natychmiast wywolamy w sobie niepokój

i starajac sie ile sil bedziemy sobie powtarzac: " - Musisz sie bardzo zaniepokoic,
martw sie. denerwuj, jeszcze bardziej!". - to mocno watpliwe jest pojawienie sie

niepokoju. Bezposredni zamiar doswiadczenia jakiegos uczucia paralizuje na pewien

czas zdolnosc do jego odczuwania. Ten, komu uda sie doznac niepokoju. bedzie raczej

dzialac inaczej: mozliwe. ze przypomni sobie przykre okolicznosci w klasie - glos

niezadowolonego nauczyciela, jego uwagi pod swoim adresem, dreczaca cisze. na-

piecie w calym ciele i wstyd przed kolegami z klasy albo przez glowe przemknie mu
wspomnienie o zawodach w biegach.

Istnieje mnóstwo sposobów zaniepokojenia sie. W tym celu wystarczy przenie-

sienie sie w mysli w denerwujaca sytuacje. Nie mozna bezposrednio wywolac w sobie

przezycia, lecz mozna stworzyc sytuacje - realna lub wyobrazona - która wywola to
przezycie. To najwazniejsze prawo obowiazujace w psychologii pozwala na ksztalto-
wanie pewnych zasad organizacji dynamiki przezywania:
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(l) Jesli czlowiek chce pozbyc sie lub oslabic jakis niepozadany stan, to nalezy

podjac próbe wykonania czegos wrecz odwrotnego, to znaczy wywolania lub spote-

gowania tego odczucia. Zasada ta zostala sformulowania przez austriackiego psycho-

terapeute Wiktora Franckla i nazwana zasada paradoksalnego zamiaru.

(2) Druga zasada funkcjonuje w odwrotnej sytuacji: gdy czlowiek chce zachowac

lub wzmocnic jakies przezycie, to powinien skierowac uwage na obiekty, ludzi i

czynnosci wywolujace ten stan.

W procesie przezywania naj istotniejsze znaczenie posiada doznawanie oraz

przezwyciezanie. Porównajmy wypowiedzi "przezywac strach" i "przezyc strate".

W pierwszym przypadku chodzi o to, co czlowiek czuje, zas w drugim jest mowa o

pracy wewnetrznej, z która ktos musi sie uporac aby wytrzymac, by przywrócic sobie

równowage duchowa, pogodzic sie z nieuniknionym, przekonstruowac dotychczaso-

we plany.

Wobec powyzszego praca z przezyciem wymaga równiez okreslenia charakteru

przezywania tego przezycia. W zaleznosci od aktualnosci doswiadczenia i pokonywa-

nia powinna byc organizowana praca korekcyjna.

Jednym z warunków koniecznych pracy z przezywaniem warteterapii jest

przestrzeganie zasady wolnosci bez wzgledu na to, jakim srodkiem zapewniajacym

wystapienie procesu przezywania posluzymy sie. To wymaganie arteterapii maksy-

malnie spelniaja psychologiczne techniki projekcyjne typu rysunku na dowolny temat,

nie dokonczonego opowiadania, metafor i inne. Warteterapii techniki projekcyjne

pozwalaja czlowiekowi na odkrycie w sobie ukrywanych przed soba i innymi "zdu-

szonych" motywów, nieuswiadomionych aspektów postepowania, na ujawnienie zna-

czenia wlasnych przezyc, hamujacych dojrzewanie osobowosci oraz powstawanie

doswiadczenia, na zmiane ukierunkowania przezyc. Arteterapia posluguje sie wspól-

nymi cechami metod projekcyjnych; sa nimi: 1) nieokreslonosc, niejednoznacznosc

bodzców - zadan, na które dana osoba rzutuje swoje wydarzenia, znaczace uczucia i

przezycia; 2) brak ograniczen w projekcji przezyc i doswiadczen, w wyborze odpo-

wiedzi, rozumowaniu; 3) niestosowanie jakichkolwiek ocen w odniesieniu do przezyc

czlowieka i podawanej przez niego interpretacji wlasnych uczuc. Bedac aktywna

technologia ksztalcaca arteterapia dostarcza osobowosci powaznych srodków nie

tylko sluzacych organizacji minionych doswiadczen, lecz takze wlaczeniu swiezo

zdobytych doswiadczen do istniejacego realnie zycia, wspóldzialaniu ze swiatem i

samym soba.

Z uwzglednieniem podejscia do przezycia jako wewnetrznego warunku i mecha-

nizmu korekcji oraz rozwoju stosunku jednostki do siebie i otaczajacych ja osób.

organizowana byla nasza praca nad korekcja i rozwojem, prowadzona z dziecmi,
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mlodzieza i doroslymi. Dotyczyla ona róznych problemów psychologicznych i trud-

nosci: niepokoju, agresji, poczucia krzywdy i innych.

Przyklady pracy metodami arteterapii

Przytoczymy przyklad pracy metodami arteterapii z grupa mlodziezy doskona-

lacej swa osobowosc. Temat zajec brzmi: Mój nastrój. Praca ta ma na celu stworzenie

warunkow dla uswiadomienia dynamiki nastroju i przezyc z nim zwiazanych.

Grupa mlodziezy otrzymuje okreslone zadania i pytania, na przyklad:

- Prosze okreslic swój nastrój w tej chwili, okreslic go jednym slowem lub zdaniem

(prosze go nazwac).

- Prosze narysowac swój nastrój i podpisac rysunek odpowiednia nazwa.

- Prosze wyrazic swój nastrój przy pomocy ruchu lub przenosni.

- Jakie wrazenia, uczucia lub przezycia wywoluje w Tobie obecny nastrój?

- Prosze pokazac gdzie (w jakiej czesci ciala) odczuwasz swój nastrój?

- Od czego on zalezy?

- Co robisz w tym celu, zeby nastrój byl wlasnie taki?

Z kolei nastepuje omówienie, czlonkowie grupy wypowiadaja swoje poglady i

opowiadaja o nowym doswiadczeniu przezywania.

Pózniej kontynuowana jest praca majaca na celu wykrycie cech szczególnych

dynamiki pogarszania nastroju i okreslenia, jakimi wewnetrznymi srodkami dyspo-

nuje osobowosc, by poradzic sobie ze "zlym" nastrojem.

- Czy zdarza sie tak, ze Twój nastrój psuje sie?

- Jesli tak, to jaki sie staje i jakich przezyc wówczas doznajesz?

- Od czego zalezy Twój psujacy sie nastrój?

- Prosze narysowac swój popsuty nastrój i nadac rysunkowi nazwe.

- Prosze wyrazic swój nastrój przy pomocy ruchu lub przenosni.

- Jakie wrazenia, uczucia lub przezycia wywoluje w Tobie ten nastrój?

- Prosze pokazac gdzie (w jakiej czesci ciala) odczuwasz swój popsuty nastrój?

- Jakim jednym slowem lub zdaniem mozna okreslic Twój nastrój?

- Co robisz, by popsuc sobie nastrój?

- Jakich przezyc doznawales rysujac "zly" nastrój?

- Z jakich sposobów, jakich srodków wewnetrznych korzystales, by zepsuc sobie

nastrój?
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- Jak czesto poslugujesz sie tymi srodkami?

- Jaka jest Twoja strategia "robienia" zlego nastroju?

Po pracy ze "zlym" nastrojem proponuje sie grupie omówienie zagadnienia.jakie

mechanizmy obronne wlaczaja sie w osobowosci jej czlonków w celu zmiany wlas-

nego nastroju. jak przebiega przezywanie tych .,zabezpieczen" i bloków w sytuacji

"tu i teraz". Uwazamy za wazna sprawe potwierdzenie przez prowadzacego (prowa-

dzacy to organizator) wniosku. ze architektami wlasnego nastroju. tak samo jak

trudnosci i problemów. sa sami ludzie. My, ludzie. mozemy sobie psuc nastrój lub go

nie psuc - zalezy to wylacznie od naszego stostunku do czynników. które go determi-

nUJa.

W trakcie dalszej pracy rozwiazywane sa zadania, majace na celu konsekwentne

badanie srodków wewnetrznych. do których sie uciekamy, gdy tworzymy lub zmie-

niamy swój stosunek do wydarzen zycia wewnetrznego i zewnetrznego. Na poczatku

przewiduje sie wiec gre Mój stosunek. Uczestnikom stwarza sie mozliwosc konstruo-

wania wlasnego stosunku wobec jakiegos faktu czy wydarzenia. Prowadzacy kladzie

na przyklad na stole albo na podlodze ksiazke (lub dowolny przedmiot) i prosi

uczestników o wymienienie jak najwiekszej liczby uzasadnien, dlaczego "jest zle. ze

ksiazka lezy na stole". Potem na odwrót: nalezy przytoczyc maksymalna liczbe

uzasadnien, dlaczego "jest dobrze, ze ksiazka lezy na stole". Cel gry polega na

doprowadzeniu uczestników zajec do zrozumienia "stronniczego traktowania" przez

nich wydarzen zycia. które staja sie srodkami "konstruowania" takiego lub innego

przezycia, trudnosci, problemów oraz do uswiadomienia im. ze to od nas samych

zalezy wybór naszego stosunku i na nas spoczywa odpowiedzialnosc za ten stosunek.

Gdy czlowieka ogarnie zly nastrój. to tak czy owak stara sie poradzic sobie z

nim, lub przynajmniej podejmuje jakies próby w tym kierunku. Dlatego dalszy ciag

pracy poswiecony jest zmianie "zlego" nastroju. Z ta mysla prowadzacy zadaje

pytania:

- Jak radzisz sobie z wlasnym zlym nastrojem? Co zwykle robisz w takiej sytuacji?

- Jakie srodki wewnetrzne wykorzystujesz?

- Prosze przypomniec sobie swój dobry nastrój i "wejsc" w niego.

Jak go tworzysz (budujesz)?

- Prosze zrobic wszystko. co tylko jest mozliwe. by poprawic sobie wczesniej

popsuty nastrój.

- Prosze narysowac dobry nastrój na tym samym arkuszu papieru. na którym

poprzednio zostal narysowany przez Ciebie "zly" nastrój.

- Jaki jest w tej chwili Twój nastrój?
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- Jakie sa Twoje osiagniecia w pokonywaniu "zlego" nastroju i reakcji obronnych?

Czlonkom grupy proponuje sie omówienie ich wrazen, przezyc i odkryc.

Doswiadczenia plynace z tego typu pracy korekcyjnej i rozwijajacej wykazuja

wysoki poziom zainteresowania mlodziezy doskonaleniem wlasnej zdolnosci anali-

zowania swych przezyc i okreslaniem przy ich pomocy mechanizmów obronnych oraz

przeszkód w rozwijaniu osobowosci tudziez kontaktowaniu sie. Mlodziez przejawia

takze rosnace zainteresowanie srodkami ksztalcacymi arteterapii, co swiadczy o

produktywnosci ukierunkowania ich osobowosci na samoorganizacje i wlasny roz-

wój.

Uwagi koncowe

Arteterapia stanowi psychodynamiczna psychoterapie przez sztuke i dzialalnosc

twórcza, której przedmiotem jest praca z minionymi doswiadczeniami jednostki,

wplywajacymi na jej rozwój i komunikowanie sie z otoczeniem. Obiekt arteterapii to

przezycie i subiektywne znaczenia nadawane przez osobe zdarzeniom.

Arteterapia jako kierunek rozwijajac sie poszerza swój zakres i wykracza daleko

poza ramy "czystej" psychoterapii i staje sie srodkiem diagnostycznym, korygujacym

oraz rozwijajacym w psychologii, pedagogice itp. Nastepuje przesuniecie akcentu z

badania minionych wydarzen w zyciu jednostki na poszukiwanie mozliwosci realiza-

cji jej potencjalu twórczego i intelektualnego oraz wlaczenie jej do wlasnego procesu

korekcji i rozwoju jako aktywnie poznajacego uczestnika.

Efektywnosc arteterapii rosnie, gdy jest ukierunkowana na samoksztalcenie i

opiera sie na naturalnych mechanizmach rozwoju: bezposredniosci, mimowolnosci,

emocjonalnosci i innych.

Przezycie stanowiace obiekt zainteresowania arteterapii mozna zdefiniowac jako

jednostke analityczna rozwoju osobowosci (L.S. Wygotski) ijako mechanizm wewne-

trznego sledzenia postepów we wlasnym doswiadczeniu emocjonalnym. Zdolnosc

dokonywania analizy wewnetrznej wlasnych przezyc jest instrumentem samostero-

wania i samorozwoju. Praktyczna praca z dziecmi i doroslymi wykazuje, iz rozwój

zdolnosci jednostki do "swiadomego orientowania sie we wlasnych przezyciach"

sprawia, ze czlowiek staje sie aktywnym uczestnikiem tworzenia nowego, produktyw-

nego stosunku do wydarzen tudziez mozliwosci rozwoju swej osobowosci, potencjalu

intelektualnego i twórczego.

Poslugiwanie sie organizowaniem przezyc jako instrumentem korekcji wymaga

znajomosci podstaw tworzenia sytuacji "tu i teraz", rozdzielania i pózniejszej integra-
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cji na nowym poziomie "afektu i intelektu", praw aranzowania (organizacji) dynamiki

przezyc w kierunki ich wygaszania lub potegowania i innych.
Praca korekcyjna nad nadaniem nowych znaczen i nowego stosunku jednostki

do wlasnych wydarzen powinna byc kontynuowana w postaci dzialan sluzacych

rozwojowi, których celem jest utrwalenie pozytywnych motywacji do ksztaltowania
zdolnosci "orientowania sie we wlasnych przezyciach" oraz pobudzaniu potrzeby

aktywnego samopoznania i samoksztalcenia.

Tlumaczenie: K. Wróblewska


