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ARTETERAPIA –
MIEDZY PSYCHOTERAPI` A SZTUK`
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Encykopedia Pedagogiczna XXI wieku [1, s. 177] okrela
arteterapi jako leczenie, terapi przy uyciu sztuki. ZawajBc
znaczenie arteterapia to terapia wykorzystujacB rónego rodzaju
techniki plastyczne w oddziaywaniach leczniczych i naprawczych.
Dziaania terapeutyczne SA prowadzone za pomocB sztuk
plastycznych, takich, jak malarstwo, rze¡ba, grafika i inne.
Pojcia «arteterapia» uyto po raz pierwszy w latach 40
XX wieku
do
nazwania
oddziaywa¢
psychiatrycznych,
psychologicznych i psychoterapeutycznych, zmierzajBcych do
wyraania przez dziecicych pacjentów doznawanych uczu£ i przey£.
Tworzeniu niepowtarzalnych prac towarzyszya wyra¡na poprawa
stanu ich zdrowia. Dao to poczBtek dzisiejszej arteterapii. Arteterapia
obecnie jest szeroko stosowana w rónych dziedzinach naukowych,
m. in.: medycynie, psychologii i pedagogice [1, s. 177–178]. Wspiera
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proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzi£ sobie z
wasnymi emocjami. Daje moliwo£ symbolicznego wyrazu
trudnych przey£, dowiadczania emocji w bezpiecznych warunkach,
w formie mówienia «nie wprost».
Artterapia wyzwala spontaniczno£ i swobod ekspresji, uczy
technik skutecznej komunikacji. Pozwala na zaspokajanie takich
potrzeb jak: akceptacja, bezpiecze¢stwo, bycie rozumianym i
docenianym. Uwalnia twórczB energi drzemiBcB w kadym z nas,
otwiera nas na wiat dowiadcze¢ i potrzeb zarówno wasnych, jak i
innych ludzi. Zajcia z artterapii to take wsparcie dla tych, którzy
pragnB peniej i bardziej twórczo przeywa£ wasne ycie, tworzy£
pozytywne nawyki i reakcje, odczuwa£ relaks, przyjemno£ i
odpoczynek [4].
Do tej pory udokumentowano pomoc udzielanB przez
arteterapeutów rónych grupom uczestników w leczeniu zaburze¢
afektywnych (gównie depresji), zaburze¢ lkowych, zaburze¢
psychotycznych, zaburze¢ osobowoci, zaburze¢ odywiania,
zaburze¢ zachowania, zaburze¢ o podou neurologicznym, zaburze¢
po stresie urazowym. Stosuje si jB równie w pracy z osobami z
niepenosprawnociB intelektualnB i fizycznB, z nadpobudliwociB
psychoruchowB (ADHD), przejawiajBcych trudnoci w uczeniu si,
np.: z dysleksjB, uzalenionymi, dokonujBcymi samookalecze¢. Jak
równie w przypadkach grup skadajBcych si z osób, które
dowiadczyy naduycia seksualnego i przemocy domowej, trudnoci
psychospoeczne zwiBzane z chorobami somatycznymi, takimi jak na
przykad choroby nowotworowe, problemów w relacjach rodzinnych.
W sesjach arteterapii biorB równie udzia pacjenci geriatryczni,
pacjenci hospicjów, kobiety w ciBy i modociane matki, chorzy na
AIDS lub zaraeni wirusem HIV, uchod¡cy, osadzeni w zakadach
karnych [2, s. 57–58].
Pod koniec lat 80 ubiegego wieku wyklaroway si trzy kierunki
arteterapii:
1) atreterapia oparta na sztuce – gównymi przedstawicielami
tego kierunku sB Adrian Hill i Edith Kramer;
2) arteterapi analitycznB, skoncentrowanB na procesie
tworzenia – reprezentuje jB Margaret Naumberg;
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3) artepsychoterapi, która jednakowe znaczenie przypisuje
procesowi tworzenia i zwiBzkowi terapeutycznemu, jaki zachodzi
miedzy terapeutB a pacjentem [3, s. 21].
W rozwoju edukacji arteterapeutów w Europie istotnym
elememtem byo utworzenie w roku 1992 Europejskiego Konsorcjum
Edukacji Arteterapeutów (The European Consortium for Arts
Therapies Education, w skrócie ECArTE). Zaoycielami tej
organizacji byy: Anglia, Holandia, Dania, Francja i Niemcy. Obecnie
Carte zrzesza 37 uniwersytetów europejskich z 16 krajów, które
prowadzB studia wysze w rónych dziedzinach terapii przez sztuk.
Od 2003 r. istnieje w Polsce Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich
„Kajros”. Stowarzyszenie zrzesza absolwentów w dziedzinie
arteterapii, prowadzi szkolenia, i wydaje certyfikaty [3, s. 24–25].
W Polsce coraz wicej uniwersytetów i szkó wyszych oferuje
studentom róne kierunki i typy studiów w obszarze arteterapii. W
Lubelskiej Szkole Wyszej w Rykach studenci wszystkich
specjalnoci, na kierunku: Pedagogika, majB moliwo£ w ramach
dziaalnoci Koa Naukowego Pedagogów, uczestniczy£ w
warsztatach artystycznych. OdbywajB si one w piknym,
malowniczym miejscu – Wiatrakowie, nieopodal Kazimierza Dolnego
nad WisB. Prowadzi je dr. hab. art. rze¡b. Jarosaw Perszko, autor
wielu instalacji i dziaa¢ performance w kraju i zagranicy,
wykadowca na Wydziale Architektury Politechniki Biaostockiej w
Biaymstoku. Warsztaty odbywajB si cyklicznie (co roku) od 2009 r.
Warsztaty te przyczyniajB si do rozwoju kreatywnoci
studentów, wykorzystujBc sfer emocjonalno – uczuciowB i
estetycznB. Inspiratorem tego wszystkiego jest natura oraz
wyjBtkowo£ miejsca. Proponowane warsztaty to forma szeroko
rozumianej arteterapii. Sens i istot warsztatów, jako spotkania z
samym sobB w ciszy i spokoju, w miejscu oderwanym od cywilizacji
najpeniej odzwierciedlajB sowa profesora Jarosaw Perszko:
„Przekroczylimy próg dwudziestego pierwszego wieku i coraz
mocniej odczuwamy przyspieszenie procesów globalizacji i unifikacji
kultury euro-ameryka¢skiej. SB ludzie, których struktura psychiczna
rymuje si z tym pdem do bliej nie okrelonej i ciBgle zmieniajBcej
si rzeczywistoci, trudnB do zdefiniowania, ale za wszelkB cen
nowoczesnociB. SB i inni. Tym brakuje wartoci, które w
nieodlegych jeszcze czasach stanowiy niepodwaalny kanon ludzkiej
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egzystencji. Jak wiemy z dowiadczenia krucho£ rzeczywistoci z
atwociB mona zburzy£ naruszajBc przypisany jej naturalny rytm.
Podobnie jest z ludzkB egzystencjB, oderwanB od korzeni i
podstawowych ¡róde inspiracji, jakim jest nasze pochodzenie. Powrót
czowieka do natury jest szansB dla lepszego jej poznania, a take do
okrelenia samego siebie.
Celem spotkania jest refleksja i kontemplacja, czas na twórcze
przetworzenie kontaktu z szeroko pojtB naturB. Wspólna refleksja
uczestników nad moliwociB stworzenia jzyka przekazywania treci
i potencjau duchowego inspirowanego Miejscem. Zamierzenie
katalogu - zielnika wiBe si cile ze sowem spontaniczno£. Jest to
dBenie do ustanowienia pierwszego wiadectwa, bdBcego raczej
zapisem ulotnych emocji ni refleksji danych przez czas i wycofanie,
WyjBtkowe Miejsce, wyjBtkowe uczucia. To wicej ni zwyke
uczestnictwo, to gboka refleksja, otwarto£, czua i bezinteresowna..
Praca dla Miejsca i z Miejscem. Dzieo, które bdzie mogo nalee£
jedynie do Miejsca, dla którego zostao wymylone. Miejsce jako
jeden ze strukturalnych elementów - obowiBzkowych, nieuniknionych
i nierozerwalnych; mylnik midzy abstrakcjB i rzeczywistociB.
Artystyczny gest jako gest odnowy, który oywia, ale potrafi przy tym
pozosta£ pokorny i wycofa£ si, kiedy to konieczne”.
Poniej krótki opis warsztatów, zdjcia prac oraz indywidualne
refleksje ich autorów.
Warsztaty 1 - 14-15 czerwca 2009 r. «Miejsce»
Wiatrakowo
To miejsce jest ciszB, którB nie wszyscy syszB.
Jak nam jej brakuje, cho£ nie kady tak czuje.
Cisza,
Spokój,
Wspomnienie,
W nich znajdziesz ukojenie.
Ten bieg,
Wielki wiat sB hen.
Tu czas w miejscu stoi, niczego si nie boi.
Tu licie i kwiaty tworzB poematy,
Wystarczy zamknB£ oczy i sucha£... (Iza).
139

ISSN 2226-4051.    

 

. 2013.  . 6

IdBc przez ycie poznajemy róne miejsca, w których inaczej
pachnie powietrze, inaczej cieszB si ptaki, ale najwaniejsze abymy
byli wierni sami sobie (Agnieszka).
Klimat Wiatrakowa, okolica i same warsztaty wydobyy ze mnie
przemylenia, nad którymi nigdy tak naprawd si nie zastanawiaam
czy te moe nie miaam czasu si „zatrzyma£” i pomyle. Midzy
innymi o tym, e ycie czowieka czasem smutne, czasem boli,
czasem, rani, ale z drugiej strony jest pikne, kolorowe, i trzeba si
umie£ cieszy£ z tego, co jest dobre i co si ma (Anna).
Niepowtarzalne pikno moemy dostrzec patrzBc oczami duszy
(Karolina).
I nad, i pod, i poza, i pomidzy… – ycie (Mirka).
Pobyt w Wiatrakowie zrobi ze mnie "may wiatraczek” Ciesz
si, e tam byem. Moja praca jest jasna, prosta i przejrzysta. "Deska"
to jest twarde proste ycie, "czarny wgiel" to chmury jakie
przysaniajB radoci codziennego dnia, a te dwie „biae gwiazdeczki”
to jest to, co dla mnie najwaniejsze – moje dzieci (Tadeusz).
Warsztaty 2 – 30-31 maja 2010 r. «Parasolki»
„Parasolki chroniB nas, osaniajB przed deszczem, ale te
so¢cem czy wiatrem. Czasami amane sB przez wichur, sB gubione,
przewracane, a zdarza si, e nieoczekiwanie odnajdujB si. Mona,
wic spojrze£ na nie jak na parabol ludzkiego losu.
Na kawaku Bki Wiatrakowa „zakwito” wiele (moe
kilkadziesiBt) kolorowych parasolek tworzBc metaforyczny, grupowy
portret zoony z indywidualnych opowieci o tym, co dla kadego
wane i co szczególnie chcemy chroni£.
Tworzenie tego zbiorowego portretu to zadanie, które chcielimy
zaproponowa£ tym, którzy widzB potrzeb zachowania przed
zapomnieniem i ujawnienia tego, co stanowi sens miejsca. Miejsca, w
którym yj” (dr hab. art. rze¡b. Jarosaw Perszko).
Wartoci najczciej wymieniane przez uczestników warsztatów,
warte ochrony, te, o które szczególnie naley dba£ i wyjBtkowo
pielgnowa£ to: mio£, rodzina, dom, wolno£, zdrowie,
niezaleno£, przyja¡¢, duchowo£, marzenia, bezpiecze¢stwo, rado£
ycia, harmonia, tosamo£, prawda, naturalno£, spokój duszy, wiara
w siebie, ch£ ycia, szacunek dla innych, czowiecze¢stwo.
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Warsztaty 3 – 8-9 maja 2011 r. «Kszta>t energii»
To co ukryte nie kady odkryje,
Czy to energia?
Czy to czym yje?
Moe nie yje,
A moe oyo.
Lecz nas tam ju nie ma,
A to jest,bo byo....
Marcin: «Ziemia, gips sznurek, woda. Niby nic, a jednak co co
kady z nas ma w swoim domu.Jednak nie kady wie, e poBczone ze
sobB mogB stworzy£ peen zimnej energii obraz wntrza ziemi, ziemi
do której nale i którB dopiero zaczynam dobrze poznawa£…»
Monika: «Tak proste i cakiem normalne rzeczy: woda, gips,
ziemia, a pokazay nam, e poBczone razem tworzB cudowny obraz
wntrza ziemi, obraz wntrza siebie, tego, co sami tworzymy i co
chcemy pokaza£ innym. Kady prosty gest zmienia cao£ w zupenie
nieznane nowe dzieo».
Robert: «Obraz naczynka ziemi by dla mnie obcy i
niezrozumiay, jednak im duej nad tym myl wachlarz moich
odczu£ jest coraz gbszy, a obraz który powsta z tak prostych rzeczy
stworzy bardzo trway, peny energii pejza odbicia wntrza ziemi.
Jest to swoisty obraz tego co sam stworzyem i co mog pokaza£
innym».
Agnieszka: «EMOCJE…Rado£, Zo£, Lek, Smutek…
Jak bardzo emocjonalne jest nasze ycie… Rado£ pojawia si w
momencie zadowolenia, euforii, pomylnych zdarze¢, które istniejB w
naszym yciu.
GNIEW I Z¥O¦§… które pojawiajB si i sygnalizujB
narastajBcy problem, przeszkody czy jakie ograniczenia.
SMUTEK, L¨K… pojawiajBcy si w sytuacjach zagroenia,
którymi reagujemy na jakB strat. Im bardziej potrzebowalimy tego,
co stracilimy tym wikszy jest nasz al i ch£ cofnicia si wstecz».
Magosia: „Nic nie jest obojtne i nie wszystko jedno”.
„Odrobina wiary jest warunkiem kadego przedsiwzicia,
artystycznego czy te innego” (Margo Jonem).
Sylwia i Ola: «ENERGIA do tej pory bya dla nas nieznanB
siB…
Integracja z naturB, magia miejsca stworzyy w nas bardzo
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prosty obraz peen sympatii i uczu£.
Najprostsze rzeczy i czynnoci wykonane naszymi rkoma
przekazyway gbi naszej duszy, a jednoczenie fantazj…
Warsztaty te udowodniy jak trway i pikny obraz kryje w sobie
ziemia i jak duo moemy pokaza£ przynaleBc do niej».
Ola: «Wiatrakowo…
Dziki tym warsztatom przywiozam ze sobB maB czBstk tego
niezwykle piknego i jake magicznego miejsca do którego z
pewnociB kiedy powróc…».
Warsztaty 4 – 17-18 czerwca 2012 r. «Chusta Weroniki»
Tytu warsztatów nawiBzuje do historii ¦witej Weroniki, która
otara twarz Jezusowi pozostawiajBc na chucie odbicie jego twarzy.
Najpierw moczylimy twarz w wodzie z glinB, a nastpnie
wycieralimy je o biae pótno. Warsztaty byy okazjB do refleksji nad
przemijaniem; nad tym, jaki lad pozostawiamy po sobie na ziemi.
Odbicie, mona traktowa£ jak lustro, w którym widzimy swoje maski,
nakadane i zdejmowane kadego dnia. Odbicia niekiedy sB bardzo
wyra¡ne, innym razem bardzo delikatne. Wyra¡ne – pewne siebie,
widoczne, bez lku… Delikatne, by nie ukazay si prawdziwe
uczucia, emocje, lki…Na pótnie jednym razem odbija si mio£,
rado£, spokój, a innym razem zo£, ogromna pustka i samotno£…
«I cho£ na chwil pragnlimy zatrzyma£ si, zapomnie£, stanB£
w miejscu, otworzy£ dusz i serce, wyrazi£ swoje emocje… Dziki
tym warsztatom udao si nam spojrze£ na wiat z innej perspektywy i
dostrzec w nim wiele pikna, naszB inspiracjB bya wanie natura.
Prace te poruszyy naszB wyobra¡nie, ale i wydobyy gbi naszej
duszy» (Jola).
Warsztaty 5 – 24-25 luty 2013 r.
«Myl z potwierdzeniem odbioru»
Jak duo nosimy w sobie myli, które chcielibymy przekaza£
innym ludziom, a których z rónych wzgldów nie ujawniamy.
Warsztaty byy okazjB do spisania tych myli na kartce i dosownie
„wysania” do adresata. Za listonosza suyy nam lampiony, które
pod wpywem ciepego powietrza wznosiy si do „nieba”.
Uczestnicy mieli okazj na zastanowienie si nad swoimi
relacjami z innymi lud¡mi.
Justyna: «Najwaniejsi sB ludzie!
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To oni sprawiajB, e miejsce, które z nimi dzielimy jest
wyjBtkowe.
Niewane gdzie si znajdujemy, ale wane z kim przebywamy.
Z jednymi i zimnej, mrocznej piwnicy, mona nada£ ciepo,
wyjBtkowo£, rozwietli£ mrok i bdzie uroczo.
Z innymi natomiast, nawet najbardziej uroczy zakBtek na ziemi,
traci swój czar, magi i wyjBtkowo£.
To ludzie tworzB klimat i atmosfer!
Wane z kim obcujemy, bo NAJWAªNIEJSI S¬ LUDZIE!!!»
Ania: «UMIE§ S¥UCHA§…
UMIE§ ROZMAWIA§…
Czy potrafimy mówi£, rozmawia£ z innymi?
Bardzo wanym skadnikiem naszych wizi i stosunków z
innymi lud¡mi jest to, jacy jestemy. Jeeli nasze dziaania sB
budowane w sztuczny sposób i nie pochodzB z gbi naszego Ja,
naszego charakteru, inni prdzej czy pó¡niej zobaczB naszB
dwulicowo£ i faszywo£.
Najwaniejszym jest, aby rozmowa z drugim czowiekiem
oparta bya na prawdzie i szczeroci.
UMIE§ S¥UCHA§… To bardzo trudna umiejtno£, oby nie
„sysze£” tylko „sucha£” tego, kto co kto chce nam przekaza£, ale
nie zawsze to potrafi…
ROZUMIE§ I DOCENIA§ INNY NIª NASZ PUNKT
WIDZENIA…».
Warsztaty artystyczne z szeroko rozumianej dziedziny arteterapii
pozwalajB studentom bardziej pozna£ siebie, zgbi£ i zrozumie£
swoje uczucia i emocje. SkaniajB do refleksji i przemyle¢.
PrzyczyniajB si do poszerzenia wachlarza umiejtnoci
wychowawczych. Studenci dowiadczajBc arteterapii, jako ciekawej
metody pracy z dzie£mi i modzieB, rozwijajB i wzbogacajB take
swojB osobowo£.
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Miros>awa Bras>awska-Haque
ARTETERAPIA – MIEDZY PSYCHOTERAPI` A SZTUK`
W prezentowanym artykule przedstawiono form poszerzania wiedzy,
umiejtnoci i kompetencji studentów Lubelskiej Szkole Wyszej w Rykach w ramach
dziaalnoci Koa Naukowego Pedagogów. Zajcia maj charakter warsztatowy.
Wpisuj si w szeroko rozumian arteterapi. Studenci poznaj techniki i metody
pracy z dziemi i modzie w ramach szeroko rozumianej artterapii. Warsztaty
pozwalaj take na lepsze poznanie siebie samych, rozwijaj kreatywno, poszerzaj
wiedz i umiejtnoci z zakresu pracy wychowawczej z dziemi i modzie.
Dodatkowo obcowanie z natur pozwala na wydobywanie z siebie gboko skrywanych
uczu i emocji, a take jest sposobem na mie spdzenie czasu i oderwanie si od
codziennoci.
S>owa kluczowe: terapia, sztuka, arteterapia, natura, uczucia, emocje.
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Miros>awa Bras>awska-Haque
ART-THERAPY – BETWEEN PSYCHOTHERAPY AND ART
This article presents the activities of the Scientific Society of Educators in
Lublin University in Ryki. It describes the tasks and forms of work. Particular
attention was paid to the away workshops widely understood as a form of art-therapy.
Workshops allow you to better understand themselves, develop creativity, promote
knowledge and skills in educational work with children and youth. In addition, contact
with nature allows you to extract from each other deeply hidden feelings and emotions,
as well as a way to spend a nice time and detachment from everyday life.
Keywords: therapy, art., art therapy, nature, feelings, emotions.
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