Z dosahu zraku; možnosti receptivní arteterapie v galerijní expozici
PhDr. Gabriela Šimková, Národní galerie v Praze

1.
AD = slovní popis promítané obrazovky pro nevidící přítomné účastníky v přednáškovém sále
Vztahy mezi výtvarným projevem návštěvníka, výtvarným uměním samotným a pedagogikou se
stávají novým předmětem zájmu arterapeutů. Nejčastější podobu jejich činnosti v muzejním či
galerijním prostoru lze nazývat receptivní arteterapií. V případě galerijní pedagogiky nabývá tato
podoba záměrného působení mezi výtvarným dílem a návštěvníkem formátu výtvarné dílny.

2.
AD: Na slidech jsou zobrazeny záběry z deseti výtvarných dílen zobrazující ruce nevidomých
návštěvníků, které spočívají na různých originálních výtvarných dílech. Ukazujeme, jak účastníci
pomocí hmatového modelování ztvárnili ve vlastním výtvarném projevu umělecké předměty, které
si hmatem prostudovali.
V edukační práci se zrakově znevýhodněnými návštěvníky stavíme v Národní galerii v Praze
na třicetiletých zkušenostech. V uplynulých 15 letech jsme se snažili okruh hmatové dostupnosti
sbírkového fondu Národní galerie v Praze rozšířit i o umění Asie, které je nevidoucím v českých
a v evropských stálých expozicích a na výstavách pro poznávání téměř nedosažitelné. Jako jediné
galerijní vzdělávací pracoviště v České republice jsme zpřístupnili stálou hmatovou expozici Japonská
skulptura a Korejská keramika v centru Prahy, v paláci Kinských na Staroměstském náměstí.

3.

AD: Na třech slidech je pohled do ateliéru a expozice paláce Kinských. První setkání s nevidomými
návštěvníky probíhalo vždy v ateliéru Lektorského oddělení. Lektoři se představili. Nastínili průběh
výtvarné dílny a poskytli nezbytné informace k prostorové orientaci v budově. Pak společně
skupina odešla do expozice.
Zaměříme na případovou studii jediné výtvarné dílny. Nejdříve popíšeme její metodická východiska i
její průběh. Předvedeme obsah a formu verbálního popisu předváděného díla. Je potřebné si
uzřejmit, jakou roli hraje popis zobrazení a vyprávění příběhu díla a jak je důležité vědět, nač ukázat.
Tyto aspekty ovlivňují kvalitu setkání nevidomého s výtvarným dílem a jeho následný výtvarný projev,
pokud je do programu zařazen. Věříme, že zvolená metodika je přenosná, dá se přizpůsobit,
zdokonalit a vylepšit.

4.
AD: Na slidu je perský kachel z 2. poloviny 19. století. Je na něm zobrazen princ na koni se sokolem.
Objekt je uložen ve vitríně.
Představit díla nevidícímu návštěvníkovi, která jsou součástí stálé expozice, se neobejde bez určitých
úskalí. Zprostředkovat umělecký předmět, který je ve stálé expozici a který je „zasklen“ ve vitríně,
znamená zvolit cestu i jiné interpretace. V anglo-americkém učení a vzdělávání nevidomých
a slabozrakých se stále více využívá multimodálního přístupu, odvozeného z postupů psychologické
terapie. Je založen na myšlence, že každý člověk myslí, cítí, jedná, nějak se chová, vnímá, je obdařen
představivostí a komunikuje. Každá z těchto „modalit“ (způsobů) interakce člověka s prostředím by
měla být řešena a zapojena nejen v rámci terapie, ale také v učení osob se speciálními vzdělávacími
potřebami. Myslíme si, že multimodální přístup využívající všech vzájemně se ovlivňujících rozměrů
osobnosti je uplatnitelným postupem i v receptivní arteterapii.
O co v receptivní arteterapii jde? Informace je potřebné předat formou, která nevidomému
a slabozrakému dovolí poznatek aktivně zpracovat. Jistě platí, že většina komentovaných prohlídek
a přednášek v galerijním prostoru je určená pro (stojící a v lepším případě sedící) vidící. Založena je na
potvrzení výkonu umělecko-historické erudice interpreta, kterým je většinou kurátor, autor výstavy
nebo expozice. Cílena je povětšinou na kognitivní složku učení.

5.
AD: před námi jsou 2 slidy s replikou k taktilnímu prohlížení, kterou již čtou prsty nevidomého.
Koncepci galerijní pedagogiky obohacujeme tím, že podněcujeme spontaneitu návštěvníka a zároveň
hledáme způsoby sdělení, které nejlépe vyhoví jeho senzorickým a motorickým možnostem
a psychickým vlastnostem.

6.
AD: jsou zobrazeny 3 slidy, na nichž jsou nevidomí a jejich vidící doprovod přítomni výkladu
v expozici před skleněnou vitrínou. Zároveň mezi účastníky koluje keramická replika originálu
vystaveného ve vitríně. Nuže, co jsme o díle sdělili?
Sbírka orientálního umění NG spravuje dvacet sedm keramických kachlů a dlaždic islámské kulturní
oblasti, z nichž dva zobrazují přitažlivý námět sokolnictví, který není v západním výtvarném umění
častým. Jedno dílo je uloženo v depozitáři, druhé, o němž bude řeč, je od roku 2011 v expozici Umění
Asie v prvním patře paláce Kinských, v sále č. 19 „Umění islámu“. Vystaveno je s popiskem: Sokolník
na koni a mýtický pták Símurgh. Materiálem je kamenina, malba pod glazurou, 35 x 20 x 2 cm.
AD:To jsou dvě dlaně nad sebou na výšku a dvě dlaně na šířku, tloušťka kachle je zhruba jeden
palec.

7.
Dílo, které jsme nevidomým předváděli, kachel s princem se sokolem na lovu a s bájným ptákem,
pochází z Íránu. Je datováno do druhé poloviny 19. století. Kachel nyní popíšeme tak, jak byl slovně
zpřístupněn v průběhu dílny.

Mezi největší střediska výroby glazovaných kachlů patřil Teherán, hlavní sídlo Kádžárovců (1794–
1925). Vysvětlili jsme, že glazované dlaždice byly součástí souvislého obkladu stěn paláců, který
chránil stavbu před klimatickými vlivy. Stěny byly zakončeny pásy reliéfních kachlů s vlysy bohatými
na vizuální sdělení. Současně se vyráběly jako volné užité umění i pro tzv. upomínkový trh. Z obdobné
produkce pochází i sbírkový předmět Národní galerie. Byli jsme si téměř jisti, že příběh díla i jeho
výtvarné zpracování zaujme také nevidomé návštěvníky. Kompozice díla, jíž dominuje postava prince
na koni se sokolem na ruce a nad níž se vznáší bájný Huma, je přitažlivá pro západního diváka díky
možné identifikaci jezdce, jednoho z princů poslední kádžárovské dynastie, a propojení této světské
scény s perským mýtem. V perské báji o ptáku Humovi nebo také Símurgovi se traduje, že je
ztělesněním štěstí a zdraví. Stín či dotyk jeho křídel přináší pozemské bytosti, většinou z královské
rodiny, ochranu a bezpečí. Nad sekulární scénou s kádžárovským dvořanem na lovu se sokolem
přelétá bájný pták Huma, který svou přítomností jen stvrzuje urozenost mladého jezdce.

8.
Postavy jsou vsazeny do prázdné plochy, v níž krajinu zastupují pouze květiny původní v kaspické
oblasti. Z poměrně popisné kresby, vedené tenkou linkou pod glazurou, lze určit tulipán. Ostatní
květena je stylizovaná. Jemnost stopy štětce umožňovala srst z krku koček, chovaných pro tyto účely
při dvorech. Kočkám se chlupy stříhaly a svazovaly v tenounké štětce především k malbě miniatur.
Nevidomým jsme popsali postavu sokolníka s detaily oděvu a zvláštnostmi koňského postroje (kůň
není osedlán). Dílo bylo představeno tak, jak je malíř, školením miniaturista, vypracovával
do podrobností včetně žilkování listů a květů lavírovanou kresbou, prokreslováním peří ptáků, výšivek
na kabátci jezdce atp. Opakovaně jsme zmiňovali zvláštnost zpracování íránského reliéfního kachle.
Pozadí scény je naprosto plošné, dvojrozměrné, zatímco modelace jezdce na koni se sokolem
na ruce, letícího ptáka a květin vystupují konvexně do reliéfu. Malíři zdobili dlaždice jemnou
obrysovou prací štětcem obdobně jako miniaturisté. Kompozice je lineární, působí nedimenzionálně i
přesto, že kachel je místy reliéfní a je vyroben odlitím do formy a vypálen. Nato, po poměrně
dlouhém procesu, jehož součástí jsou nejméně dvě retuše povrchu kachle, přichází přežah a teprve
pak se malíř chopí štětce s jemnými chlupy a vytváří tenkými měkkými liniemi kompozici. Lineární
kompozici nanáší na střep. Barva obrysové linie je většinou směs živočišných tuků a minerálních
pigmentů, nejčastěji železa nebo manganu. Tuk ve směsi, která tvoří linku, výpalem shoří a zůstane
jen tmavá stopa – linie oxidů manganu nebo železa. Barvy jsou nanášeny většinou do ploch mezi

obrysovými linkami, popřípadě štětcem rozmývány směrem k liniím, což je patrné i na našem díle.
Operaci ukončuje výpal s transparentní a tvrdou glazurou s vysokým leskem. Není třeba rozpakovat
se a nepopsat nevidomým barevnost scény. Většinu barev používaných této oblasti tvořila přírodní
barviva a minerály, a to lapis lazuli, tyrkys, kůra granátového jablka a vlašských ořechů. Plošné pozadí
kompozice obsadily rozmývané odstíny tyrkysové barvy, zatímco konvexně vystupující postavy a
květiny jsou slonovinově bílé s akcenty okru a zelené.

9.
AD: 6 obrázků zobrazuje vidící návštěvníky zpracovávající téma sokolníka v ateliéru.
Ve výtvarných dílnách hmatového modelování po léta úzce spolupracuji se zkušeným arteterapeutem
a speciálním pedagogem panem PaedDr. Evženem Peroutem. Nejdříve jsme připravili ověřovací
výtvarnou dílnu k vybranému dílu pro vidící dospělé. Postup práce se odehrál v obvyklém sledu.
Po seznámení se s originálem díla v expozici prostřednictvím kurátora následovalo výtvarné
zpracování motivu. Reliéf vznikl přidáváním sochařské hlíny do předkresleného motivu. Fotokopie
byla bodováním přenesena do hliněného podkladu, jeden z obvyklých postupů přenesení dekoru
v keramických dílnách či porcelánkách.

10.
Důležité bylo sdělení účastníkům, že lze uplatnit vlastní pojetí, tedy nechat se motivem inspirovat
k tvorbě vlastní variace na téma prince na koni. Pro tento posun bylo třeba zapojit vlastní fantazii,
zkušenost s výtvarným materiálem a možná i dát příležitost náhodě.

11.

Poté jsme upravili způsob zprostředkování vybraného díla i pro návštěvníky s těžkou zrakovou vadou.
Dílny se účastnili klienti občanského sdružení Okamžik a zrakově postižení studenti Konzervatoře Jana
Deyla. Prostředníkem k pochopení motivu nemohl být originál díla, ale předem připravená taktilně
dostupná replika reliéfu, kterou pro workshop vytvořil výtvarník a arteterapeut dr. Perout. Velmi
důležitým bodem pro porozumění sdělení obrazu je jeho podrobný popis, který jsme vám
před okamžikem převyprávěli. Dílny tohoto typu vznikají synergíí vloženou lektorem tj. autorem
nápadu na téma dílny, mnohdy kurátorem coby konzultantem a především arteterapeutem
a speciálním pedagogem. Ano, tyto dílny jsou náročnější na přípravu.

12.
AD: Zobrazeny jsou ruce účastníka pracující na hliněném reliéfu. Do vyrytého obrysu figury koně
přidává keramickou hmotu.
Metodika práce v ateliéru byla koncipována s ohledem na různou míru poučenosti účastníků s prací
se sochařskou hlínou. Všichni začínali pracovat na připraveném hliněném podkladu, do kterého lektor
podle potřeby vyryl základní motiv. Taková intervence umožnila základní orientaci, nicméně nerušila
a neomezovala vlastní provedení, které spočívalo v nanášení reliéfu.

13.
Lektor odhadl nutnou pomoc při individuálním vedení. Rozdílnost dosažených výsledků dokumentuje
nejen míru předchozí poučenosti, ale rovněž, obdobně jako u vidících návštěvníků, dokládá vliv
projektivního procesu, který ovlivňuje výsledný výtvarný výraz.

14.
AD: V následujících slidech se budeme zabývat jednotlivými příklady zpracování motivu sokolníka.

Téma prince na koni je zpracováno návštěvníkem bez předchozí zkušenosti s vybraným výtvarným
materiálem. Autor se orientoval podle vyrytého motivu a opatrně doplňoval jednotlivé kousky hlíny
připomínající lentilky. Již dříve jsem použila – při obdobném přidávání hmoty – pojmu aditivní,
lentilková metoda. Tvůrce se postupně pokoušel o syntézu celého motivu jezdce na koni. Byl schopen
vytvořit si vlastní představu, zatím bez snahy detailně zpracovat náročný celek. Pro prohloubení
představy by bylo nutno se k motivu opakovaně vracet.

15.
Tento reliéf je ukázkou práce s významným podílem vedení ze strany lektora a pomocí doprovodu
nevidomé. Nejde tu však o neschopnost vytvořit si vlastní představu ani o nezkušenost s výtvarným
médiem. Problematické bylo apriorní neakceptující a negativistické naladění. I přes verbalizovaný
nezájem bylo dosaženo výsledku, který přestavuje originální pojetí. Kompozičně je preferován
vertikální směr. Ten je výsledkem řazení motivů koně a jezdce nad sebe v podobě jednotlivin. Nebylo
zpracováno náročné propojení obou kompozičních prvků.

16.
Kompozice zachycuje způsob zpracování nezkušeným autorem. Patrný je problém se základním
pochopením motivu, jeho proporcemi a kompozičním uspořádáním. Lektor pomáhá tvůrci, který se
ztratil, číst ve vlastní kompozici, aby mohl pokračovat. Základní představa nebyla zpevněna. To
dokládá i vodorovný způsob připojení nohou koně, vkládání disproporčních prvků i nedokončenost
práce. Ve výsledku je patrná nezbytná pomoc lektora.

17.

Výtvarně nadaná a poučená autorka předvádí zcela samostatnou práci. Vstupu lektora nebylo třeba.
Dosáhla vyváženého kompozičního celku s osobitou stylizací. Zajímavým momentem je volba výšky
reliéfu, která souvisí s taktilní čitelností.

18.
Tento kachel vytvořil autor s lehčí zrakovou vadou. Motiv je zajímavě zjednodušen a je možno jej
vnímat jako osobní výrazové schéma. Zpracování je příkladem dobře taktilně čitelného reliéfu.

19.
AD: na slidu jsou tři osoby. Tvůrce reliéfu sedí. Nevidomá účastnice s pomocí člena rodiny prsty
pročítá reliéf. Doprovod ji ještě verbálně popisuje, co lze vidět.
Hmatovým prohlížením s asistencí a verbálním popisem se nevidomí účastníci seznámili navzájem
i s díly ostatních autorů. Závěrečné zhodnocení výtvarného projevu je nezbytný didaktický postup,
završující každou výtvarnou dílnu. Rozdílnost provedení vycházejících z téhož motivu jistě vypovídá
o autentickém prožitku a zkušenosti z výtvarné dílny. Návštěvníkům přináší cenné zkušenosti
v poznání vlastního stylového směřování. Výsledné dílo je přesvědčivou výpovědí o autorech,
o výběrovosti a akcentech jejich vnímání, které umožnily individuální interpretaci předloženého
výtvarného originálu.

20.
Shrnujeme: Výtvarné dílo je mnohovrstevnaté. K jeho uchopení se nabízí mnoho úhlů pohledu. Dílo,
které jsme vybrali, si nás podmanilo především tím, že poskytuje příležitost bezprostředního vhledu
do neznámého dvorského prostředí posledních perských Kádžárovců, tedy interpretaci na základě
silného příběhu. Zároveň nás seznamuje (snad náhodou?) s nejznámější bytostí perské mytologie,

ptákem Humem. Ve stejný okamžik představuje i ukázku z oboru užitého umění, která vyniká
orchestrální souhrou dovedností řady íránských umělců. Také interpretujeme toto dílo z hlediska
tvůrčího procesu – jak vznikalo, nejen o čem vypráví.
Věřili jsme, že budeme schopni zprostředkovat totéž, co sami prožíváme (v roli diváka a galerijního
pedagoga v jedné osobě) jak vidícím, tak nevidomým návštěvníkům. Zjišťujeme, že dějiny umění
vzdálených kultur lze v prostoru galerie veřejnosti předkládat epizodně, aniž bychom těmito dějinami
museli procházet od počátků po současnost – metodou tradičně pěstovanou v univerzitní výuce dějin
umění. Zvláště nevidomému návštěvníkovi, který nemá zcela běžně na dosah odkazy uměleckohistorické oblasti, může i epizoda, vybraná podkapitola z dějin světového umění, nečekaně obohatit
vnitřní svět, a to nejen o poznání, ale i o prožitek z návštěvy galerie. Práce lektora (galerijního
pedagoga) těsně souvisí jak s uměleckým dílem, tak i s tvůrčím hledáním. Přestože se opíráme
o bádání kurátorů NG, historiků umění, orientalistů a další obory, které jsme vystudovali, tak jako
mnoho lektorů v galerijním prostoru i my jsme zvažovali, zda nejsme příliš vystaveni úskalím, jež
představují různé návyky i působivost díla, zda jsme v interpretaci vizuálního díla nevidomému uspěli.
Yvona Ferenecová ve své knize Apozice obrazu vypočítává i další překážky a říká, že galerijní
pedagog: „Je vystaven „ (…) nástrahám: vážené erudice, podmanivosti díla, limitům sebe, konvencím,
proklamovaným heslům srozumitelnosti, perfekcionismu, egocentrismu“ a konstatuje, že (lektor):
„Je hledačem, uvaděčem, průvodcem a divákem zároveň“.
21.
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