



Výtvarná technika propichováním pro nevidomé a slabozraké

Technika je založena na reliéfních, hapticky vnímatelných bodech. Děje se tak za pomoci bodce a čtvrtky na měkké podložce. Základním vyjadřovacím prostředkem je plastická stopa vytvořená po propíchnutí. Je čitelně hmatatelná na druhé straně podkladu. Několik stop v řadě značí linii. Nabízí se možnost realizovat výše zmíněné objekty i prostor, tedy přes objekty obecné s postupným budováním prostoru, po objekty konkrétní v  prostoru iluzivním, až po imaginaci a filozofickou abstrakci.
Pro nevidomé nachází plné uplatnění uvedená propichovací technika a pro slabozraké se krom ní uplatní i kombinace barev s akční malbou a ilustrativností. K užitým materiálům náleží škála přes vodovky, tempery, tuše, voskovky, fixy, pastelky, tužku, čtvrtky, bodec, měkkou podložku, pravítko a šablony.
K prvním tématům vhodným pro seznámení se s výtvarnou propichovací technikou, je tvorba mandaly „Najít střed
Obruč kola špice drží, ale prázdno mezi nimi, jeto smysluplné při jeho použití.
Z mokré hlíny se tvarují nádoby, ale právě prázdno v nich umožňuje plnění džbánů.
Ze dřeva se vyhotovují dveře a okna, ale prázdno jimi tvořené dělá dům obyvatelným.
A tak viditelné sice je užitečné, avšak to, co je podstatné, zůstává neviditelné.“  Lao-c‘ (Šicková, 2002). V sanskrtu znamená svatý kruh – střed. Je tušení středu osobnosti, určitý centrální bod uvnitř duše, k němuž se všechno vztahuje, podle kterého je všechno uspořádáno (Jung). Jedná se o kombinaci kruhu (Kosmu) a čtverce (Země) symbolizující uspořádání sebe v kontextu s okolím. Charakteristickými znaky mandaly je středová kompozice, pevné kontury a dekor. Tyto aspekty terapeuticky vedou k harmonizaci osobnosti, sebeuvědomění a koncentraci. Téma je vhodné nejen pro nevidomé, ale i pro osobnosti, pro něž je proces harmonizace více žádoucí, než uvolnění nevědomých vrstev, zejména klientela psychotická, mentálně retardovaní, psychicky nevyrovnaní, děti a senioři.
Postup je následující. Na čtvrtku se dle šablony propichováním vyznačí kruh. Obrácením čtvrtky vznikne jeho hmatatelný reliéf, který plní funkci hranice. V kruhu se nalezne a vyznačí střed, z něhož se nadále vytváří čitelné linie - vhodný je kříž, rytmické křivky a případný kombinovaný dekor. Způsob lze také obdobně aplikovat i na zdobení kraslic či vánočních ozdob pro účelovou tvorbu tzv. přáníček, novoročenek apod.
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Obr. 1 „Linie“
Prvotní artefakt byl pod zadáním instrukce, aby byly vytvořeny náhodné body, jež by posléze tvořily ucelený systém. V dolní části podkladu vznikla táhlá rovná linie zleva doprava, zprvu řídce, poté hustě vedle sebe. Tímto zde došlo k prvotnímu seznámení se s propichovací technikou, s vlastní zkušeností. Mohlo se však zprvu i více experimentovat. Výsledná linie byla svým reliéfním povrchem srozumitelná, dokonce podněcovala volné asociace, zejména iluzi konkrétní představy – linie jako známý břeh řeky a v dáli je to ostatní, druhý břeh a les. Poté ještě následovalo vyzkoušení linie ve tvaru rytmické vlnovky, jako vodních vln. Začáteční období z hlediska ontogeneze výtvarného projevu, tj. od spontánnosti ke kázni, bylo bravurně splněno.

Obr. 2 „Mandala“
K přechodu do druhého období „od kázně k základu“ bylo zapotřebí zvládnout více systematičnosti, až ke schematickému zobrazení. Nabízela se tvorba mandaly. Dle šablony, čímž posloužil hrnek, byl vytvořen kruh. Následovalo najít střed a vytvořit vně kruhu kříž. Střed byl vyznačen pomocí vlastní orientace velice přesně i na poněkolikáté, tudíž nešlo o náhodu. Při tvorbě kříže byl kladen důraz na rovnost linií. I když lépe se dělala linie svislá oproti vodorovné, ve výsledku vznikl poměrně přesný kříž. Následovalo dekorativní vyplnění zbylých ploch v kruhu dle vlastního uvážení. Byly zkoušeny základní útvary, jako je trojúhelník, čtverec, kruh či hvězda. O výsledných obrazcích se spekulovalo, co by i případně mohly být za písmeno v braillově abecedě, např. trojúhelník o třech bodech značí písmeno „D“.

Obr. 3 „Ruka“
K lepšímu pochopení převodu objektů do dvojrozměrné schematické plochy následovalo využít obkreslení konkrétního objektu. Zde posloužilo vytvořit schematický obrys dle vlastní ruky.


Dosavadní shrnutí:
Nyní se lze zaměřit na tvorbu základních objektů s postupným důrazem na proporčnost a kontext s prostorem. Tím pak dojde, z hlediska ontogeneze výtvarného projevu, k absolvování dalšího období „od základu k přesnosti“. A dále, až budou dané zkušenosti řádně zpracovány, bude se moci přesunout do dalšího období „od přesnosti ke zvnitřnění“. Vhodným tématem může posloužit ztvárnění iluzivních konkrétních představ, např. výše zmíněný „Známý břeh řeky a okolí“. Obdobná témata s iluzivním a figurativním zaměřením lze pak po osvojení si zákonitostí s vnější realitou v zobrazování postupně přesouvat k obdobím dalším a tím osobně růst, neboť dojde ke zvnitřnění a osvojení si nových zkušeností, které se uplatní i v jiných ostatních činnostech.
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