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Charakter terapie 
jako procesu

Nebe nelze najít nahoře ani dole, 
vpravo ani vlevo, nebe lze najít přesně 
ve středu prsou člověka, který má víru.
Salvador Dalí

Psýché – duši člověka je obtížné pozorovat, její povahu nelze 
přesně popsat a ještě obtížnější je ji pochopit či stanovit 
pro ni nějakou definici. Psychiku člověka lze přirovnat k řece, 
jejíž proud se neustále proměňuje, a do něhož vstupuje 
mnoho postranních ramen, z nichž přitékají další proudy 
měnící její obsahy a celkové složení. Popsat detailně principy 
dynamiky psychických procesů je velmi těžkým úkolem pro 
odborníky, jako jsou psychologové, psychiatři, pedagogové či 
antropologové nebo sociologové. Umělci psychiku nepopisují, 
ale podvědomě ji vyjadřují skrze svoje díla. V umění jsou 
psychické fenomény symbolizovány, a právě skrze symboly 
jim lze částečně porozumět. Umělci, spontánní tvůrci, ale 
i charismatické osobnosti zabývající se terapií uměním, mají 
určitou výhodu, jelikož procesuální dynamiku neustále se 
proměňující psýché zakoušejí v dobrodružství tvorby, která 
se v kontextu léčení psychických poruch stává svobodným 
nástrojem vyjádření niterných obsahů duše jedince. 

Sledovat dynamiku psychiky znamená věnovat 
pozornost mentálním pohybům, jež jsou málokdy 
předvídatelné. Podmínkou vzniku každého, jakož i mentálního 
pohybu je však vždy určitý impuls – motivace. Fenomény 
motivující psychické pohyby jsou tedy důležitými faktory 
ovlivňujícími jakékoliv dynamické aspekty duševních hnutí. 
Zde je třeba vzít v úvahu, že motivační fenomény mohou 
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Kresby barevnými voskovkami a fixy 
provedené s klienty psychiatrické léčebny 
byly motivovány jednoduchým zadáním, 
které směřovalo k zobrazení stavu vlastní 
mysli a pocitů. Zobrazení „proudících 
energií“ je v tomto případě jakousi uvolňující 
etudou podobající se automatické kresbě. 
Způsob takové vizualizace vlastního nitra 
signalizuje procesuálnost a neustálou 
možnost změny. (foto Jana Ovčáčková)

Obraz vznikl v kurzu arteterapie a byl 
vytvořen jednou studentkou, která do něj 
promítla svůj tísnivý životní příběh. Zadání 
k vytvoření obrazu znělo: Vyjádři jednu 
z polarit emocí – buď obraz slasti, nebo 
strasti. Jak autorka obrazu sama uvedla, 
vyjádřila obě polarity v jedné kompozici. 
(foto Jana Ovčáčková)
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sahat do hluboké časové minulosti. Například prožitky, 
osudová setkání a klíčové události z dětství ovlivňují lidskou 
psychiku po celý život. Jelikož jsou časově odlehlé, je těžké 
je znovu vyhledávat a vracet se k nim; pro odstartování 
léčebných procesů je to ale mnohdy zcela nezbytné. 

V krásné literatuře jsou dynamické a někdy exaktně 
zcela neuchopitelné psychické procesy hlavním námětem 
díla, a to jak v krátkých literárních útvarech, jako jsou 
povídky, glosy, nebo i ve složitějších žánrech, jako jsou 
romány, autobiografické reflexe apod. Způsoby uchopení 
a vyjádření různých duševních dění slovy jsou různé. Tyto 
způsoby nelze nějak kategorizovat, pouze si lze všimnout, 
že za nejlepší autory beletrie bývají považováni ti umělci, 
jejichž svérázné výpovědi obsahují co nejvíce skrytých 
významů – konotací (metafor). Takovým autorem – mistrem 
metaforických sdělení – je například Jorge Luis Borges, jehož 
vyprávění jsou mnohdy těžko rozluštitelná, ale v každém 
případě z nich cítíme širokou spletitost lidské psychiky 
a zároveň opatrnost ve věci fixace jakýchkoliv „věčných 
pravd“: „Když se blíží konec, vzpomínky ztrácejí podobu. 
Zůstávají jen slova. Jaký div, že čas spletl slova, která 
kdysi byla mým obrazem, se slovy, jež symbolizovala osud 
toho, kdo mě po dlouhá staletí doprovázel. Byl jsem Homér. 
Zakrátko nebudu jako Odysseus. Nikdo. Zakrátko budu 
všichni: budu mrtev.“ (Borges, 2009, s. 218) Nechme se 
tedy poučit takovými a jim podobnými literárními díly ve věci 
hledání podob proměn lidské duše a zůstaňme u skromného 
přání naučit se iniciovat pohyby skrze obrazná vyjádření.

„Abych ilustroval, jak se expresivní umění používá 
k usnadnění stavu naladění, chtěl bych popsat cvičení, 
které často používám ve svých třídách. V tomto konkrétním 
cvičení začleňuji zvuky, rytmus, pohyb, vytváření obrazů 
a poezii, aby se ukázalo především to, co se stane, když se 
umění používá postupně, nebo to, co se často označuje jako 
‚intermodální přenos‘.“ (Knill et al., s. 231, 1995)  
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Jak uvádí Knill, velmi důležitou součástí arteterapie související 
s dynamikou psychiky jsou etudy zahrnující synkretismus 
smyslů probouzející činnosti, v nichž dochází k transferu 
jednoho smyslu do druhého a zároveň k dynamizování 
psychických „událostí“ v mysli i v duši klienta. 

V arteterapii je možno se mezioborovými postupy 
nebo přímo imaginativními technikami výtvarníků inspirovat. 
Přitažlivým zdrojem současné arteterapie je také celá 
oblast intermediálního umění, kdy je procesuální charakter 
tvorby násoben kooperací několika lidí tvořících ve vzájemné 
interakci ve skupině. K takovému sdílení tvůrčích procesů 
vybízí například jeden z mnoha intermediálních umělců 
Petr Váša, který napsal o svých originálních mezioborových 
uměleckých postupech knihu nazvanou Tomatom, v níž uvádí 
následující výzvu: „Spolupracujte jeden s druhým i sami 
se sebou, ať se vaše schopnosti a nadání svobodně mísí. 
Používejte různá média. Dělejte divadlo, video, performujte. 
Múzy dělají, že režírují svět kolem sebe.“ (Váša, 2014, s. 100) 
Z Vášova výroku je zřejmé, že nejde jen o to, že lidi „dělají 
umění“, ale důležité je také „že umění (múzy) tvoří svět“ 
a utváří i nás samotné (ve smyslu působení na naše chování, 
vztahy, emoce a tedy i na veškerý náš duševní život). 
Pokud jde o arteterapii, je pro ni právě takový druh umění 
jakousi „pokladnicí výzev“. To, zda se ten či onen umělecký 
experiment v arteterapii ujme, souvisí pouze s jeho léčebným 
potenciálem, který je ovšem jen těžko měřitelný. 

„Ke každému prožívání patří já, které prožívá, jistý 
způsob, jak prožívá (souzení, představování, cítění, chtění, 
pochybování, vnímání, hodnocení, tvrzení…), a pak to, čeho se 
týká tvrzení, chtění, pochybnost… – předmět: matematická 
poučka, rozhodnutí… něco, co se liší od způsobu prožívání 
samého“ (Patočka, 1995, s. 18), píše Jan Patočka ve svých 
úvahách o vztahu duše a těla, který ve vztahu k našemu 
tématu chápeme jako klíčový. Terapie duše uvádí výše 
uvedené procesy jako „…představování, cítění,… vnímání 
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či tvrzení“ do pohybu. Jejím cílem není najít pouze jedno 
integrované východisko. Pracuje s prožíváním a s hodnocením 
a znovuzačleňováním prožívaného (Descartovo ego-cogito-
cogitatum, já prožívám prožívané – jak píše Patočka). 

Instalace z drobných předmětů je výsledkem zadání 
terapeutické etudy, kdy měly studentky arteterapie za 
úkol vytvořit zcela osobní sestavu z přinesených drobných 
předmětů, symbolizující osobní příběh z jejich života. Každý 
detail z instalace byl nositelem informace vypovídající 
o pohybech v autorčině psychice a také o jejich vyhodnocení – 
šlo tedy o jakousi autoreflexi. (foto Jana Ovčáčková)
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Psychoterapii a také i arteterapii je třeba vnímat 
jako oblasti specifických mezioborových činností, jejichž 
charakter je procesuální. Procesy probíhající v kontextech 
arteterapeutických setkání lze rozlišit dle toho, zda se jedná 
o dění související s duševními obsahy interními (vlastní nitro 
klienta a jeho osobnost), nebo zda jde o externí vztahy, 
které klient navazuje s prostředím a s lidmi ve skupině. Je 
třeba vzít na vědomí, že zmíněné procesy probíhají často 
paralelně a jejich účinky vzhledem k terapeutickým efektům 
se mohou buď křížit, nebo navzájem posilovat. Jak umění, 
tak i psychoterapie a arteterapie mohou být prováděny 
individuálně i kolektivně. Povaha psychických procesů, 
které při obou zmíněných druzích terapie probíhají, je daná 
sledovanými cílovými efekty, ale je také určována nečekanými 
náhodami. Procesy prevence a léčení psychických problémů 
a psychopatologických stavů jsou dlouhodobé a jejich průběh 
je poměrně složitý a mnohdy i nepředvídatelný. Předpokladem 
iniciace těchto procesů je jednak ochota a připravenost 
klienta ke spolupráci s terapeutem, a jednak i způsobilost 
terapeuta k práci s klientem. Časté otázky kladené 
v souvislosti s úspěšností psychoterapie a arteterapie se 
týkají problému, do jaké míry lze proces terapie naplánovat 
a také řídit, a jakou měrou je tento proces ovlivněn 
improvizací, empatií a neočekávanými zvraty. V arteterapii 
je procesuální charakter spolusdílení materiálu, prostoru 
a dění mezi terapeutem a klientem zcela dominantním 
rysem. Terapeut se často inspiruje procesuálním a také 
intermediálním charakterem současného umění, neboť tvůrčí 
procesy přirozeně počítají s náhodou, na jejímž sdílení se 
autor podílí spolu s „diváky“ (diváci se stávají také aktéry 
samotných děl). Dynamika vnímání, myšlení a samotné tvorby 
se přímo dotýká i pohybů v samotné psychice. Smyslem 
následujícího textu je naznačit a vyhodnotit povahu těchto 
pohybů na konkrétních příkladech arteterapeutické práce 
a naznačit možnosti inovace doposud běžných metod 
užívaných v terapii uměním, zvláště uměním výtvarným.


