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České arteterapii citelně chybí solidní 
opora v odborné literatuře, která je nezbyt-
nou podmínkou pro to, aby obor dostál 
své profesionální zodpovědnosti a mohl 
vést dialog uvnitř vlastních hranic i v pře-
sahu do jiných oborů. 

Naši arteterapeuti studují zahraniční li-
teraturu, jíž je v tomto oboru poměrný 
dostatek, postrádáme však kvalitní překla-
dy klíčových publikací. První vlaštovkou, 
která ohlašuje změnu k lepšímu, se v roce 
1995 stalo vydání českého překladu ang-
lického sborníku arteterapeutických textů 
zaměřených na klinickou práci s pacienty 
dětského věku. 

Překlad vznikl v rámci diplomového 
úkolu na katedře výtvarné výchovy praž-
ské pedagogické fakulty a byl doveden 
k vydání na arteterapeutickém pracovišti 
pedagogické fakulty v Budějovicích. 

Významného edičního počinu se ujalo 
pražské nakladatelství Portál, které je tře-
ba ocenit za odvahu, s jakou se vydalo do 
obchodně neprozkoumané oblasti. 

Pod názvem „Arteterapie s dětmi" se 
skrývá 8 statí anglických arteterapeutů 
věnovaných jak obecnějším úvahám na 
arteterapeutické téma, tak především ka-
suistickým rozborům z klinické artetera-
peutické praxe. Za zvláštní povšimnutí 
čtenáře stojí předmluva k českému vydá-
ní, úvodní slovo obou editorek a doslov 
z pera Milana Kyzoura - zakladatele arte-
terapeutické školy při Jihočeské univer-
zitě v Českých Budějovicích. 

Úvodní kapitola „Umění versus řeč (od-
dělený vývoj během dětství)" Janka Du-
bowského poukazuje na vztahy mezi růz-
nými způsoby vyjadřování při vývoji dí-
těte, zejména na souvislost mezi jazykem 
a výtvarným zobrazením. Zamýšlí se nad 
úlohou výtvarného a verbálního symbolu 
pro rozvoj různých typů inteligence a vy-
zývá terapeuty, učitele i rodiče, aby po-
vzbuzovali duševně handicapované k roz-
víjení co nejvíce druhů inteligencí: „Pro 
některé může být umění cestou pro další 
rozvoj, který vede k pravdivému pocho-
pení sebe sama i svého místa ve světě". 

Stať Sigrid Rabigerové „Arteterapie 
jako nádoba" je věnována těžce duševně 
postiženým dětem. S napětím sledujeme 
příběhy plné heroického úsilí terapeutky 
probudit ve svých svěřencích nejzáklad-
nější kulturní schopnosti. Varovně vyzní-
vají autorčina slova: „Nádherné výtvarné 
techniky mohou být zmatené i destruktiv-
ní, pokud je dítě v dostatečné míře nechá-
pe a pokud zainteresovaní dospělí očeká-
vají příliš mnoho imaginativního symbo-
lismu tam, kde žádný není. To může vy-



tvořit propast mezi dětským chápáním 
a zkušeností, protože .vstup* učinil dospě-
lý, a ne dítě". 

I. McGregorse pod názvem „Neobvyk-
lý vývoj dětské kresby: co prozrazuje 
o dětském umění?" věnuje kritickému 
srovnání různých teorií ontogeneze dětské-
ho výtvarného projevu. Na základě rozbo-
ru neobvyklých dětských kreseb zpochyb-
ňuje některé tradiční představy: „Člověk si 
nemůže být jist předpokladem, že definice 
dětské kresby je pravdivá ve všech jednot-
livých případech. Podstatou umění je... to, 
že existuje na mnoha úrovních zároveň. Pro 
dítě je to uspokojivá činnost, protože kom-
binuje mnoho aspektů své zkušenosti do-
hromady a získává svou sílu ze skutečnos-
ti, že může působit v mnoha rovinách. 

Strhující případ dívky Kláry, která chtě-
la být „ničím", nám nabízí Vera Vasarhe-
lyiová v textu „Kočka, ryba, muž a pták 
aneb jak být ničím. Děti s poruchami cho-
vání - případová studie desetileté dívky". 
Nahlédneme hluboko do arteterapeutické 
„kuchyně", kde se jako v čarodějném kot-
líku „vaří" citové účinky výtvarného sym-
bolu spolu se starostí, jak zabezpečit po-
třebnou míru jeho racionálního zvýznam-
ňování: „...síla symbolického gesta - stej-
ně jako síla pikturálního zobrazení - spo-
čívá v tom, že obě využívají pravé ener-
gie nevědomých sil a mění se v síly, které 
mají schopnost ego buď zničit, anebo jeho 
konflikty vyřešit". 

Bolestnému tématu pohlavního zneuží-
vání dětí se věnuje Carol Sagarová v ka-
pitole „Práce s pohlavně zneužívanými 
dětmi". Jejich zkušenost , je založena na 
porušení všech typů hranic: láskaje čás-
tečně pociťována jako nenávist i bolest, 
tajemství je spoutáno lží...". Četná úskalí 
této temné problematiky kladou na tera-
peutickou práci značné nároky. Zodpověd-
nost je tím větší, že ze sexuálně zneužíva-
ného dítěte se často „stane v dospělosti zne-
užívající..." (Obdobně je tomu také v pří-
padech tělesného týrání.) „... Je čím dál tím 
jasnější, že zneužití plodí zneužití." 

Text Sarah Decoové „Rodinné centrum: 
strukturální přístup k rodinné terapii" vy-
chází ze zkušeností s mladou a rychle se 
rozvíjející psychoterapeutickou disciplí-
nou - tzv. systemickou terapií. Ta chápe 
jednotlivce jako součást velké sítě vzta-
hů, v níž nic není izolováno a jevy se na-
vzájem ovlivňují.(*) Rodinné jednání se 
z tohoto pohledu jeví „téměř jako sled ta-
nečních kroků, při kterých akce jednoho 
člena vyvolává reakci druhého a ta zase 
vyvolává odpověď dalšího člena rodi-
ny a tak dále..." Papír, na kterém matka 
s dítětem společně kreslí, se může stát 
„bitevním polem", kde jsou metaforic-
ky vyjadřovány problémy jej ich vzta-
hů. Jakmile matka mohla ovládnout své 
. teri torium' touto metaforickou řečí, 
mohli oba snáze definovat i další hra-
nice ve svém životě. 

(*)Zájemci najdou hlubší poučení v knize K. Ludwiga Systematická terapie. Praha, Pallata, 
1994 



Kapitola Carolina Caseové „Odrazy 
a stíny: zkoumání světa odmítané dívky" 
je zajímavá z více důvodů. Popisuje situ-
aci arteterapeutky ve vzdělávacím zaříze-
ní a zmiňuje se o různých aspektech její 
součinnosti s učiteli: „...arteterapii bylo 
možné chápat jako něco, co má i další 
funkce - ve vztahu k učitelům i ke třídě. 
Jedním ze znaků toho, že člověk patří do 
multidisciplinámího týmu, je vědomí role 
a funkce každého, respekt ke každé úloze 
a odlišnosti" Autorka inspirativně pouka-
zuje na složitou práci s výtvarným sym-
bolem: „... pro arteterapeuta je srdce čas-
to stereotypním zobrazením i projevem 
nářku. Terapeut musí objevit, co které 
konkrétní srdce říká a pokusit se porozu-
mět jeho bolesti. Text zohledňuje femi-
nistické pojetí arteterapie: „V naší společ-
nosti... se z nevinných, čistých, uprave-
ných holčiček stávají po pubertě nepořád-
né, menstruující, emocionálně se projevu-
jící ženy, a z nepořádných, nemytých klu-
ků vyrůstají po pubertě čistí a logicky uva-
žující muži - jde pravděpodobně o reflexi 
našich sexuálních vzorů". 

Také text Rogera Arguila „»Ukážu ti«: 
děti při arteterapii" je opřen o práci ve 
škole pro děti se specifickými poruchami. 
Jeho hlavním hrdinou je chlapec Karel 
postižený závažnou vadou řeči. Hoch „za-

žíval svět rozumově a přitom bez slovní 
opory. Proto viděl a znal věci s jasností, 
která byla vzrušující a osvěžující. S vel-
kým nadšením nalézal slova, která by od-
povídala jeho působivému jazyku, a já 
jsem se snažil odhalit výtvarný jazyk, který 
by odpovídal jeho slovům. Šlo o dvojitý 
tvůrčí proces." 

Stati, které jsem se snažil představit, 
jsou inspirací a podnětem k přemýšlení 
pro všechny výtvarné pedagogy. Ukazují 
různé způsoby léčby i různé cesty, jak lépe 
rozumět sobě, světu a konec konců i vy-
chovatelské roli. 

Doslov M.Kyzoura je svého druhu re-
cenzí, která se opírá o autorovo specific-
ké pojetí arteterapie. Přináší podnětné 
myšlenky, které poukazují na varianty 
i souběhy naší a anglické arteterapie. Jen 
ztotožnění „české arteterapie" s jedním 
z anglických pojetí nemohu přijmout. 
V české arteterapii dnes přece existuje 
více přístupů a není třeba se obávat, že by 
jako celek „byla kritizována za direktivní 
interpretační vstupy". Naopak, živý dia-
log vedený z různých směrů probíhá a má 
uvnitř našeho oboru probíhat v součinnosti 
s psychoterapií, s výtvarnou výchovou 
i s dalšími disciplínami. Je výborné, že 
recenzovaná publikace dává tomuto dia-
logu nový rámec a nové podněty. 

Jan Slavík 

Pozn. red.: Příspěvek j e převzat z časopisu Výtvarná výchova (Praha, PcdF UK, roč. 36, 
1995/96, č. 4 ). 
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