



Arteterapie nevidomých a slabozrakých

„Dobré lze vidět srdcem, to podstatné je pro oči neviditelné.“
 (A. de Saint Exupéry)

Obecně platí - není-li zrak, je užší okruh vnímání. Vnější realitu lze kompenzovat zbývajícími smysly, především hmatem a sluchem, jež se zdokonalují. Dochází však k nežádoucímu ochuzení reality vnitřní Šicková, 2002, k deprivaci kognitivní složky. Následkem je subjektivní omezení identity a objektivní omezení chápání celku v souvislostech. Optimálně rehabilitovat a případně rekonstruovat tyto kognitivní schopnosti a vnímání reality prostřednictvím výtvarného procesu, léčbou či nápravou jejich obrazu, spadá k úkolům arteterapie. Arteterapeut se snaží dávat do souladu jejich vnitřní obraz, tj. objektivní racionální složku se složkou subjektivní, emocionální.
S rožnovským arteterapeutickým přístupem „předpoklad posunu člověka ve výtvarné produkci, jež odráží i rozvoj následných změn v činnostech ostatních“ (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/) je obdobný přístup K. H. Menzena, který předpokládá, že tam, kde se tvoří - maluje, staví, konstruuje - buduje se u člověka i vnímání prostoru, vnímání času i celkového kontextu. Metodika bere v  potaz i problematiku nevidomých, jejich individualitu osobnosti a poznatky z ontogenetického modelu výtvarného projevu. Proces směřuje k jejich harmonizaci Případná fixace symptomu v artefaktu může, nejen nevidomé, udržovat ve stabilitě., případně i k optimální rekonstrukci osobnosti, zlepšení duševních, zejména kognitivních, ale i motorických schopností. Dále vede k výtvarnému poučení, pochopení převodu reality do dvojrozměrné plochy, rozvoji prostorového vnímání, včetně ucelenějšího chápání jevů v celku.

Schopnost být tvořivý i v jiných oblastech praktického života nabízejí pro tuto populaci umělecké aktivity podněcující rozvoj kreativity. Volí se takové výtvarné techniky, jež pomocí hmatu podporují kognitivní funkce - zejména linkou a vyplňovaným tvarem, nejlépe konkrétnem. Vědomé vedení reliéfní linky v kresbě blahodárně pracuje s racionální složkou osobnosti, jež posléze umožňuje lepší orientaci v prostředí a chápání celistvosti. Výhodou výtvarných technik kognitivně a hapticky orientovaných je možnost realizovat objekty i prostor. Také lze hmatem vnímat a poznávat nejen vlastní reliéfní produkci, ale i takto pojatou tvorbu ostatních nevidomých s případnou zpětnou vazbou. Vhodně zvolené bývají zejména techniky hmatového modelování. Tvorba s keramickou hlínou, mimo jiné svým abreakčním potenciálem, uplatňuje rozvoj trojdimenzionálního vnímání.

Efektivní je hluboká znalost odborné problematiky a oboru arteterapie. V hledání lidského potencionálu spočívá úloha arteterapeuta Dolečková, 2008. Utváření kvalitního terapeutického vztahu závisí v navazování důvěrného lidského kontaktu a je jednou ze základních podmínek. Areterapeut je zároveň v roli pečovatele, kterému je důvěra vlastní a na nějž je spolehnutí.
Nedílnou součástí práce je arteterapeutovo motivační působení, jež působí blahodárně pro klientův rozvoj. Práce je vhodná v bezpečném prostředí s uvolněnou a příjemnou atmosférou, aby se všichni cítili spokojeně a pozitivně naladěni. Je-li k druhému člověku kladný vztah, snadněji se přistoupí k učením se novým věcem.
Za prvořadé by měl arteterapeut považovat potřeby a schopnosti klientů, aby jim mohl více porozumět. Potřebuje mít notnou dávku trpělivosti a poté je možno odhalit a poznávat bohatost jejich vnitřního života. Nároky by měly být odpovídající jejich omezeným možnostem. Jistý nadhled, optimismus a neutuchající hledání nových způsobů řešení hrají u trpělivého terapeuta v tomto okruhu nezbytnou roli.
V rozvoji záleží na arteterapeutovi, jakou volbu možností a postupů pro klientelu aplikuje. Zvolení činnosti by mělo převážně směřovat na podporu osobnosti, dále na rozvoj fantazie, imaginace, a osvojení si jemné motorické zručnosti, se kterými nachází uplatnění i v jiných oblastech. Prostřednictvím arteterapeutické intervence bývá klient v rámci možností seznamován s co nejširší škálou vhodných technik a veden k odvaze s novými technikami experimentovat a nacházet tak ve svém životě nové alternativy způsobů řešení, tj. je veden k dovednostem pracovat i s jinými technikami a docilovat odpovídajícího výtvarného vyjádření.
Výtvarná schémata nevidomých a slabozrakých se arteterapeut snaží vést k optimální harmonizaci a zároveň klientelu nenuceně nabádá k aplikaci výtvarných prvků, které vedou k rozvoji. Prvky posunu v produkci pozitivně ovlivňují celý kontext artefaktu a tím dochází ke zlepšení rovnováhy mezi racionální a emoční složkou osobnosti.
Ve výtvarné tvorbě arteterapeut celkově klade důraz na korekci nesrovnalostí (proporcí, reálna, základních schémat), výstavbu prostoru (aplikace třetího rozměru v kontextu) a k přibližování se ke konkrétnímu znázorňování. Potřebné opakování nových zkušeností vede k jejich lepšímu osvojení a následnému využití v životě.
V praxi s touto populací se arteterapeutovi vyplatí znalost charakteristiky nevidomých a slabozrakých včetně konkrétních osobností a arteterapie, zejména metodicky řízeného výtvarného procesu a ontogeneze výtvarného projevu. Svá specifika má individuální nebo skupinová forma arteterapie - čím intenzivněji je řešen individuální přístup k jednotlivci, tím kvalitnější je výsledek, ale na druhou stranu chybí zdravá konkurence kolektivu a poučení se od druhých.
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