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Umění dovoluje nahlédnout
Pojmenování dovoluje uvědomit si

Pořádá
Občanské sdružení Dialog vědy s uměním
www.sciart-cz.eu

JÁ zevnitř a zvenku
Představovaný soubor 22 obrázku vznikl v průběhu Mezinárodního workshopu 2005 pořádaném občanským sdružením
Dialog vědy s uměním (www.sciart-cz.eu). Účastníci z Finska, Taiwanu, Italie a Čech, na nich vyjevují rozmanitostí
vnitřního světa teenagerů jako výsledek schopností dopátrat se podstaty svého JÁ přes sebe-poznání, sebe-prezentaci
i obrazu vynořeného se z nevědomí. Vizualizace emočního proﬁlu našeho vzorku formovala rodina vnitřní svobodou
nebo podřízenosti řádu, vybízením k činům nebo ustřiháváním křídel, ústrkem či postrkem, kulturními tradicemi a etikou
i morálkou společnosti v niž vyrůstali. Jejích spontánní JÁ, projektované formou vizuální vypovědí, se bez ohledu na
geograﬁcký původ, kulturní historii, dají zařádit do několika klastru:
- vnitřní rozpolcenost projektována dichotomii ﬁgury,
- tíseň a vnitřní sevřenost ze školy, rodiny,
- chaos, komplikace v mysli a duši,
- komunikační zábrana,
- smutek,
- nejistota ve vnějším světě a vymezování se vůči němu,
- agrese
- potěšení ze života
Obrazová sebe-externalizace (zevnitř) účastníků workshopu byla analyzována arteterapeutem (zvenku). Jeho interpretace
výtvarného projevu umožní dopátrat se, a verbálně formulovat, význam výtvarného výrazu – barvy, čáry, kompozice
v kontextu stylizačního schématu a na základě toho vyjevovat skryte obsahy nevědomí. Z těchto zjištění se může vycházet
při vědomém procesu formování osobnosti a motivovat její proměny od destrukčního stavu mysle ke kreativitě. Jako
příklad destrukčního stavu mysle představujeme i výtvarné projevy pacienta trpícího schizofrenii.
K čemu to je? Proč to dělat?
To čím jsme je výsledek dědičství po předcích (genetika=příroda=Nature) a prostředí v němž jsme vyrůstali a formovali
se (výchova=Nurture). Výsledkem obou složek není jen naše kognitivní kapacita jež se poměřuje testem IQ, ale i náš
emoční proﬁl jež se zkoumá a uvádí jako EQ. Sociologické studie stále přesvědčivěji dokumentují, že úspěchy v profesním
i osobním životě jsou determinovány více EQ než IQ. Škála emoci teenageru našeho souboru se mírně vychyluje
k negativnému sebe hodnoceni. Takový stav mysle může omezovat kognitivní kapacitu dané osoby a bránit využiti její
potenciálních schopnosti.
„Společnosti chybí citová výchova“ varují odborníci. Je tomu tak v celé Evropě, přibývá lidí s psychickými poruchami,
přitom program jejích prevence schází (www.mhe-sme.org). Na jednu z možnosti chce upozornit i táto výstava.
RNDr. Michal Giboda, CSc
Předseda o. s. Dialog vědy s uměním
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Umění, jenž dovoluje nahlédnout, slova dovolují uvědomit si
Workshop přednášek a výtvarných dílen „Dialog vědy s uměním“, jehož výstupy jsou v tomto katalogu publikovány, se
konal v roce 2005. Zúčastnilo se jej 25 studentů středních škol ze čtyř zemí. Pokládám za důležité zmínit věk autorů
i odkud pocházejí. Domnívám se totiž, že vše to má určitý vliv na jejich způsob výtvarného projevu.
Zadáním této práce bylo promítnout sebe sama pomocí řeči tvarů, barev, či linií do předkresleného obrysu lidské postavy.
Vyjádřit své rozpoložení v dané konkrétní době, trápení, bolesti, či radosti, svého ducha, svou mentalitu, názor na svět.
Sdělit svůj vlastní příběh. To vše však může být velmi prchavé, proměnlivé, u osobností ve vývoji, na něž prožitky velmi
intenzivně doléhají a teprve hledají pevné místo v sobě. Někteří studenti vytvořily kresby dvě, přičemž každá z nich měla
jiný charakter. Může být, že je k tomu přiměla jakási zpětná vazba prvního obrázku a pokusily se předestřít samy sebe
oproštěné od všeho tíživého, nebo takové, jaké by chtěly být, či se jim podařilo vyjádřit se lépe, silněji.
Na závěr kreslení účastníci své kresby interpretovali. „Doslova do slov“ překládali svá bezprostřední intuitivní sdělení.
Některá slova se jistě těžko hledala. Častokrát je text autorů ochuzen a nevysvětluje vše, co obrázek přináší. Jazyk tvarů,
linií a barev je mnohem plastičtější a barvitější nežli řeč mluvená. Zviditelňuje neviditelný rozměr osoby. Toto malé dílko
může splnit svému autorovi roli zrcadla.
Kousek umění, jenž dovoluje nahlédnout.
Pojmenování věcí však zase dovoluje uvědomit si.
Abychom dostáli myšlence „dialogu vědy s uměním“, díla publikovaná v tomto katalogu jsou opatřena komentářem vědce
– arteterapeuta, který nám přichází naproti z druhé strany. Vědec má zkušenosti, je také poučen, tedy ví. Ví však víc než
autor sám? Možná někdy ano. A někdy třeba ne.
Arteterapeut, protože se zde nejednalo o terapii, s účastníky workshopu přímo nemluvil, pouze vědecky interpretuje jejich
práce. Ale nám může pomoci v úsilí hledat, bádat, porovnávat, pokud chceme porozumět jazyku lidské duše.
Magister Artis
Martina Mináriková
Asistent v ateliéru a autor zadání
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Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Moje osoba je složená z dvou
častí, tmavá část je zlo v mém těle,
duši…druhá půlka představují jinou
složku, ale i v ní je temno. Černé
okolí je zloba světa. Malé postavičky
jsou mojí přátele bránicí mně před
zlobou, ale ne všichni. Někteří nejsou
opravdoví přátelé a dovolí zlobě
vstoupit do mně. Červený kříž je
symbol Boha jež je nejdůležitější
v mém životě.

arteterapeut

Barevné fragmenty jsou ostře
ukončené, možná jsou vyjádřením
agresivního prvku. Ze zvolené
barevnosti by bylo možné
předpokládat dispozici pro pomáhající
profesi, práci s dětmi mladší věkové
skupiny.
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Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Chaos, komplikace.

arteterapeut

Klasicistní výtvarná stylizace, která
obsahuje prvky „tuhnoucí“ dynamiky,
té pak může chybět ohebnost a ve
větru se láme a drobí. V obrázku
jsou zastoupeny jednotlivé živly. Přes
autorovu zmínku o chaosu je obraz
přehledně strukturován, tedy jedná se
spíše o racionálně řízený chaos. Autor
může být racionální typ osobnosti,
podvědomě pociťující inspirující vliv
doplňkových psychických funkcí.

5

Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Moje mysl je zmatená. Když se
dívám vynořují se mi různě myšlenky.
Moje srdce, moje mysl je otevřená
mnoha věcem. Z mého lůna vychází
zloba. Myslím si, že svět má jasnou
a temnou stránku, podobně jako moje
duše.

arteterapeut

Výrazná barevná dynamika
kombinující teplé barvy (červená,
žlutá, oranžová) s černou. Přítomny
jsou agresivní prvky, jejichž vyjádření
může mít pro autora abreaktivní efekt,
mohou být ale rovněž výrazem pocitu
vlastního ohrožení nebo strachu.
Obraz se zdá po formální stránce
výtvarně poučený, nicméně obsah je
symptomatický.
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Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Věci nad mojí hlavou jsou moje
myšlenky, například, písmena, čísla
samozřejmě nejlepší věc na světe
TFP (Tradition, Family and Properte)
Linky mimo moje tělo prezentují,
podobně jako anténa, schopnost
komunikace s dalšími osobami.
Modrý kruh v hrudí je duše která mně
ochraňuje před špatnými věcmi.

arteterapeut

Autor(ka) zvolila výtvarně tvrdý,
geometrizující ornament, který se zasekává do schématu ﬁgury, barevnost
je chladná (převažuje zelená, modrá,
šedá), rizikem může být emoční
„zablokovanost“, s přesahem do
psychosomatické oblasti (somatizující
způsob řešení zátěžových situací).
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Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Modré kruhy v mém mozku jsou
myšlenky a žluté představují kreativitu.
Lásku k přírodě představuje zelená
barva, modré vlny po obvodě těla jsou
reﬂexy na to jak mně vidí mojí přátele
„modrá palice“. Žluté kruhy kolem
mých ramen jsou sily, bílé a černé
„řebříky“ jsou spojením s okolním
světem.

arteterapeut

V tomto pojetí je výrazný difúzní
prvek, ﬁgura je pojata transparentně,
jsou viditelné vnitřní orgány. Tato
„obnaženost“ někdy bývá výrazem
depresivní symptomatiky. Více
vitality, která je znázorněna jako
gestický chaos, se nachází v okolí
ﬁgury – červená barevnost, dekor je
stylizován ve tvaru spermií.
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Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Chtěla bych mít křidla s nimiž bych
mohla létat kamkoliv se mi zachce.
Ale většinou se cítím připoutána
k jedinému místu a nemůžu nikam.
Jsem pod křídly anděla, krevní řečiště
představuje zranitelnost.
Černá čára jenž mně obkresluje jsou
moje zlé pocity, ﬁalové pozadí je
smutek, zármutek jenž mám, ale já
nechci byt smutnou.

arteterapeut

Démonická stylizace, zpravidla
původem v pubertálním negativismu,
pokud však není psychotická.
S ohledem na předpokládaný
pubertální regres by bylo možné
i v souvislosti se zvolenou barevností
(černá, ﬁalová) pátrat po podobě
vztahu autora (ky) s jeho matkou.
Zvláštní „tkáňový“ či „buněčný“
dekor může signalizovat depresivní
(i subklinicky) symptomatiku.
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Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Moje vnitřní energie je složitá, energie
vyzařující ze mne a moje problémy
jsou problémem ke kterým se přiřazují
nové a nové problémy.

arteterapeut

Ornament obsahuje stylizovaný
otazník, tedy mnoho otázek pro
zodpovězení. Ale u autora(ky) je
dostatek vůle a vitality k hledání
odpovědí. Jejím výrazem je i zvolená
úhlopříčka a barevnost. Neurotický
neklid či napětí může tento proces
povzbuzovat, ale rovněž komplikovat.
Chybějící černá může vyjadřovat
absenční nebo neintegrované
vývojové prvky.

10

Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Středem mého Já je srdce jenž řídí
celé tělo. Moje oči jsou drahokamy,
vidím nimi vše co mně obklopuje
a čeho se dotýkám. Stojím na
podstavci pod nimž teče voda.

arteterapeut

Obraz působí dojmem dadaisticky
rozevláté asambláže tvarů a prvků.
Rizikem tohoto chaosu a víření
může být organický (ADHD-Attention
Deﬁcit Hyperactivity Disorder, ADDAttention Deﬁcit Disorders) podklad.
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Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Bez verbálního vyjádření

arteterapeut

Figura jakoby prochází soutěskou,
obraz je zpracován jako celek.
Přítomna je tmavě zelená, která bývá
spojována s vnímáním a otázkou
osobní perspektivnosti, či výhledu do
budoucna. Barvy spojované s vitalitou
a ochotou k sebeprezentaci – červená,
žlutá – jsou utlumené, z červené je
přepálená hnědá, ze žluté okrová,
rovněž je přítomno symptomatické
manýristické caput mortuum. Zmíněný
manýristický aspekt může odkazovat
k podobně „přechodnému“ období
v životě autora.
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Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Bez verbálního vyjádření

arteterapeut

Původní ﬁgurativní skica má po
autorově úpravě podobu neobratného
Golema, byť s jemným barevným
tónováním. Toto zpracování by mohlo
souviset s otázkou kontaktovosti či
tělového schématu autora(ky). Proč
potřebuje tuto stylizaci – skafandr?
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Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Bez verbálního vyjádření

arteterapeut

Zajímavě zpracovaná partie hlavy,
která působí dojmem bubliny,
transparentně je namalován hrudník
s plícemi uvnitř. Lze se domnívat,
že s touto symbolikou vzduchu,
vzdušnosti koresponduje použití světle
modré v okolí ﬁgury, tento barevný
prvek je rovněž zajímavý tím, že
vytváří v obraze dojem pohybu.
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Výtvarné práce účastníků workshopu „Dialog vědy s uměním“ v roce 2005

autor

Je to nádherný svět. Kolem nás je
plno štěstí.

arteterapeut

Figura je v autorově pojetí zpracována transparentně, hlava je stylizována
do podoby šachovnice. Lze usoudit,
že autorovi spíše vyhovuje „hra“ podle
předem daných pravidel, než asociace
na náhodně vzniklou situaci. Do jisté
míry o tomtéž může svědčit barevně
jednoznačné a přehledné řešení obrazu i razantní rukopisné gesto.
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VÝTVARNÉ PROJEVY PACIENTA
TRPÍCÍHO SCHIZOFRENIÍ

Výtvarné projevy schizofrenika

arteterapeut

V tvorbě je výrazná řada různým
způsobem stylizovaných portrétů.
I přesto, že většinou se jedná
o mužské tváře, lze předpokládat
autobiograﬁckou identiﬁkaci autora.
Téma portrétu je oblíbené v situaci
osobní krize, nejisté či znejistěné
osobní identity, kdy, obrazně řečeno,
hledáme vlastní tvář.
Interpretačně zajímavá na tomto
portrétu je temenní část, která tvoří
světelnou dominantu. Písmo je
dekorativním ornamentem.
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Výtvarné projevy schizofrenika

arteterapeut

V kresbě kytice můžeme pozorovat
postupný přechod reálného prvku
– květů v geometrizující ornament.
Tento proces rozpadu reálných
tvarů může být projevem chorobného
procesu a znamená narušený kontakt
s okolní realitou. Geometrizace má
však rovněž autosanační význam, pro
nutkavé opakování stejného prvku
můžeme najít analogii v magickém
rituálu, který autorce může přinášet
uklidnění a pocit ochrany před ohrožujícími prožitky.
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Výtvarné projevy schizofrenika

arteterapeut

Obraz se spící tváří nabízí asociaci
s podobou J. Lennona, ale i J. Čapka.
Zajímavý je důraz na partii hlavy, krk
a ramena chybí. I ruka s hodinkami
vytváří dojem, že patří někomu jinému
než spícímu muži. Kombinováno je
písemné sdělení s kresbou a koláží.
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Výtvarné projevy schizofrenika

arteterapeut

Křičící ženská tvář vytváří výrazný
protiklad ke spícímu muži a je zřejmé,
že tento efekt je autorčiným tvůrčím
záměrem. Je rovněž záměrem šest
prstů na zobrazené ruce?
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Výtvarné projevy schizofrenika

arteterapeut

Kompozičně centrálně umístěný
dětský portrét vynořující se
z ornamentálních písemných sdělení,
ta mohou být autorským prohlášením
nebo obdobou akustických halucinací.
Opět jsou výrazné oči, které mají
dospělý výraz, lze postřehnout zúžené
zornice.
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Výtvarné projevy schizofrenika

arteterapeut

Realistickou studii lze z pohledu pozorovatele charakterizovat jako nadhled
(častý prvek u autistických klientů).
Rukopis je výrazně neklidný, změť
čar kompozičně stabilizuje náměstí
uprostřed – kompozice je tedy opět
kruhově centralizovaná.
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Výtvarné projevy schizofrenika

arteterapeut

Výraznou stilizací je poznamenána kresba obličeje. Agresivní a úzkostný
prožitek vyjádřený vyceněnými zuby a děsem v očích může korespondovat
i se zvolenou barevností, žlutá a červená jsou dynamizující barvy. Součástí
kresby jsou vpisky, pochopíme význam jednotlivých slov, význam slovních
spojení nám však uniká.
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