



Pojetí teorie rožnovské arteterapie (léčba umění, léčba obrazu)

Východiskem terapie v rámci uvedené teorie je „předpoklad posunu člověka ve výtvarné produkci, jež odráží i rozvoj následných změn v činnostech ostatních“ http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/. Rožnovský přístup pojímá metodicky řízený výtvarný proces, analýzu a interpretaci.

Metodicky řízený výtvarný proces koriguje nesrovnalosti požadavků objektivní reality s realitou vnitřní. Skrze výtvarnou imaginaci usiluje o jejich soulad. Koriguje se forma provedení, nikoli výtvarná myšlenka. Smysl instrukce tkví ve zvnitřnění, tj. osvojení si naučeného, jež lze v následných artefaktech nadále aplikovat. Probíhá verbálně, případně i vhodným výtvarným zasažením do autorova artefaktu. „Arteterapeut je svým metodickým vstupem do klientem rozpracovaného artefaktu schopen ovlivnit výtvarné řešení a jeho konečnou podobu. Cílem metodického vstupu je dospět ke kompozičně a barevně vyváženému artefaktu, který je poměrně realistický, nejlépe iluzivní a figurativní. Metodické připomínky se nejčastěji týkají proporčnosti figur, kompozice, obsazení zlatého řezu, barevnosti ve smyslu komplementárních barev, poměru mezi barevnou skvrnou a kresbou, tvrdosti kontur apod. Artefakt je pak výsledkem mnoha režijních změn, které si je jakoby svými hluchými místy (bloky) vyžádá sám, a je podobenstvím pohybu vrstev zamýšlených a popřených. Žádoucího výsledku je dosahováno „odpouzdřením“ racionálního konceptu vedoucího k výtvarně tuhému projektu, čímž dochází k uvolnění nevědomých pnutí nedestruktivní cestou využitím náhodně vzniklých efektů, kdy náhoda má vypadat jako záměr (a naopak), jestliže ji podrobíme výtvarnému zpracování. Akceptace metodických pokynů a jejich tvořivé uplatnění v dalších artefaktech napomáhá klientovi i ve změně náhledu na příznak a jeho významnost. (E. Perout). http://www.arteterapie.wz.cz
Při výtvarném procesu, při němž využíváme především eidetických představ, dochází k napětí mezi volním záměrem a výsledným provedením. Co je příčinou případného zkreslení? Odmyslíme-li inhibice ve výtvarném zobrazování, omezení motoriky, narušené smyslové funkce a potřebu expresivního vyjádření nevyjímaje, pak působcem tohoto jevu je pnutí mezi objektivitou vědomí a iracionální vrstvou subjektivní, tj. psychické reality. Tedy za chybné úkony, jako například kaňky, nezáměrně vzniklé útvary na artefaktu apod., deformace reálií, je zodpovědné nevědomí. Ozdravná funkce výtvarné symbolizace spočívá v prolnutí vědomí, tj. volních záměrů s nižšími vrstvami psychiky. Cílem metodicky řízeného výtvarného procesu je tedy jistá harmonie mezi výtvarnými pojmy a výtvarnými znaky. Jestliže totiž pojmy chápeme jako výraz racionality a adaptačního potenciálu člověka, pak symbolizace zrcadlí to, co člověka přesahuje, a spojujeme ji s tvůrčím potenciálem člověka. Kyzour, z přednášky Arteterapeutické konference, 2009

Analýza artefaktu „je zaměřena na výtvarnou řeč jako formu vyjadřované myšlenky. Sledujeme záměr a volbu užitých výrazových prostředků při realizaci, tedy jakým způsobem autor výtvarně zpracovává svou myšlenku. Na této úrovni chápeme artefakt, resp. jejich řadu jako podobenství autorova pohybu a úrovně prosazování se ve světě a usuzujeme na míru distance mezi realitou psychickou a objektivní. Při analýze využíváme empiricky získaných poznatků rožnovské školy týkajících se ontogeneze výtvarného projevu, výtvarné metafory poruch emočního a kognitivního vývoje, psychopatologie výtvarného projevu atp.“  http://www.arteterapie.wz.cz/ 
Cílem analýzy je konfrontace autora se svým sebeobrazem, se svým viděním světa a vztahem k němu.
Ontogenetický model - Má-li míra absolvování výtvarných etap ontogenetického modelu vliv na dosavadní tvorbu autora, je podle případného deficitu optimální navázat k nedořešeným etapám. Plně integrovaná tvorba nese znaky dynamického potenciálu, jež má odpovídající hloubku, je individuálně osobitá a v rovnováze s objektivní a psychickou realitou. Jestliže výtvarná tvorba je metaforou autora, pak směřování k celkovému zvládnutí ontogenetických fází může být terapeutickým cílem. Ontogeneze výtvarného projevu zde vychází z kognitivní teorie J. Piageta, kterou se pokusil M. Kyzour aplikovat do vývoje výtvarného projevu a vytvořil svůj ontogenetický model. S rozvojem myšlení těsně souvisí vývoj dětské tvořivosti.

Interpretace artefaktu či jejich řady je procesem, na kterém se již podílí nejen autor, ale i arteterapeut. Soustřeďuje se na obsah sdělení, na vizualizovanou myšlenku. Předmětem interpretace artefaktu je hledání jeho latentních, tedy symbolických významů. Ale teprve výklad, tedy jejich identifikace v aktuální životní problematice, je tím, co už je na autorovi artefaktu a co je působkem jeho náhledu a sebereflexe. Nejde zde tedy pouze o pojmově uchopitelný vhled racionální, ale i dopad v rovině emoční, uvědomění si souvislostí mezi tím, co bylo a tím, co je. A právě posun ve způsobu výtvarného vyjadřování je jedním z indikátorů, který svědčí o efektivitě zmíněného procesu.
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