Vybraná kombinovaná výtvarná technika v arteterapii

Přínos: Kombinace materiálů, kresby a malby, přesah sebe sama, haptická a vizuální konfrontace s iluzivním prostorem, lepší soudržnost vnitřní a i s vnějším světem, optimální dosažení souladu s arteterapeutickou metodikou.

Klientela: Senioři, děti, slabozrací, lidé s neurotickými či psychotickými příznaky, s mentálním postižením či s výtvarnou krizí.

Materiály: Papírová čtvrtka formátu A4 až A2, tlustší štětce č. 8 až 12, široký plochý natěračský štětec, nádobka na vodu, noviny pod čtvrtku, barevné voskovky (přepůlené a oloupané od obalu), klasické vodové barvy a anilinové, barevné tuše, tempery, případně pastelky a tužka.

Témata: Aktuální témata - měsíční nebo roční období, pranostiky, události.
Mytologická, biblická, bájná nebo pohádková témata.
Terapeutická témata zaměřená v souvislosti s problematikou nebo situací klienta.

Metodický postup:
1. Probrání témat – inspirace a motivace k tvorbě. Je třeba ponechat klientovi prostor pro vlastní myšlenku a tu plně respektovat a zároveň její provedení pomáhat zrealizovat a kultivovat optimálním způsobem pomocí metodicky řízeného výtvarného procesu. Žádoucí je nejprve nechat volně tvořit, aby se mohl symptom projevit ve formě patogramu. Poté následuje prostřednictvím metodiky k jeho léčení. Na konci terapeutického procesu bývá vhodné výtvarně zapouzdřovat zbytky symptomů.
2. Od dalšího bodu celkově vést k výraznějšímu prvnímu plánu, kresba voskovkou (případně i tužkou a pastelkami) prvních dvou plánů, dbát na vyváženost artefaktu, proporce, kontext, komplementární barevnost, perspektivu, případné překrývání objektů, držení v realitě.
3. Mírnější sladění větších ploch plochou voskovky krom zadního třetího plánu.
4. Vymalování všeho vodovkami, vyplnění plochy pozadí může v některých případech usnadnit široký plochý natěračský štětec, třetí plán nechat spíše v náznacích a odlehčený.
5. Místy zvýraznění zejména prvního plánu barevnými tušemi, tuš je vhodné místy rozmývat vodou a dělat z nich i lehce lazurní odstíny vhodně přesahující do druhého plánu.
6. Doladění či doplnění nejpřednějších míst hutnými tempery, na detaily možno použít obrácenou stranu štětce, estetické doladění a případné rozmytí některých částí.
7. Celkové shrnutí, probrání přínosných zkušeností, vidět z náhledu nezávislého diváka, u někoho případně umělecky ohodnotit, případně analyzovat a interpretovat.
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