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Abstrakt:

Záverečná práca s názvom ČLOVEČE NEHNEVAJ SA (súčasné umenie v arteterapii) je
nahliadnutím do oblasti fototerapie a spolupráce s nevidiacim klientom. Vo výtvarnej
reči ide o súbor fotografií nevidiaceho a mňa. Základ tvorí koncept celej našej
spolupráce. Ten spočíva v poukázaní na arteterapiu ako zábavnú formu sebarealizácie,
odpútania sa od všedností a každodennosti bežného stereotypu prostredníctvom
pobytu v neznámom prostredí, ktorý sme spoločne podnikli, aby sme vypustili
tvorivého ducha. V práci taktiež poukazujem na umelecké stvárnenie môjho klienta,
ktoré porovnávam s profesionálnymi vidiacimi umelcami.
Kľúčové slová: fototerapia, zmysel, umenie, neznámo, hra

Abstract:
The Final Thesis titled „BUDDY, DON'T BE MAD!“ (Contemporary Art in Art Therapy) is
a glance into the field of phototherapy and collaboration with the blind clients. In the
visual language, it is a set of photographs of the sightless and myself. The base is the
concept of our entire collaboration. It uses art therapy as a fun form of self-realization,
detachment from triviality, and a stereo typical every day life trough experiencing an
unfamiliar enviroment we created together to help launch creative spirits. In my work I
also convey the artistic rendering of my client, which I compare with professional
sighted artists.

Key words: phototherapy, sense, art, unfamiliar, game
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Úvod
„Viem, čo vás zaujíma. Načo je anjelovi kôň, keď má krídla. Na koňa vysadneme, ak sa
niekam chceme dostať rýchlo. Leť tátoš! Voláme básnicky. Takže je to jasné. Ide o
vyradeného anjela. Letel by ale nedá sa. Ktovie čo sa stalo. Možno sa znepáčil svojim
predstaveným, a tí si povedali: -už toho bolo dosť, treba mu konečne pristrihnúť krídelká!
Nevedno čo vyviedol. Možno lietal privysoko. To sa nepatrí. Aj v nebi sú na to hákliví“.1
Význam práce ČLOVEČE NEHNEVAJ SA (súčasné umenie v arteterapii) spočíva
v spolupráci s nevidiacim klientom Stanom, ktorý počas dospievania v priebehu pol roka
prišiel úplne o zrak. Cieľom je ukázať ľudom, že aj napriek takýmto skutočnostiam, nie je
dôvod na hnev... Poukazujem na to, že aj nevidiaci má možnosť fotografovať a že jeho
fotografie môžu mať silnú výpovednú a umeleckú hodnotu. Takéto fotografovanie môže
byť zábavné a obohacujúce.
Vidíme očami? Otázka na prvý pohľad nezmyselná. Stačí zavrieť oči a nevidíme.
V bežnom živote sa stretávame s nevidiacimi. Keby sme sa jedného dňa prebudili a
nevideli, zbavení dôležitého zdroja informácií, plní hrôzy a neschopní sa pohybovať bez
nebezpečenstva, že narazíme do vecí alebo, že nás niekto zrazí na ulici, pýtali by sme sa či
ide o definitívnu stratu zraku. Už len pri pomyslení na niečo také sa určite mnohí trasieme
hrôzou. Pokiaľ vôbec existuje nejaký jasne daný fakt, teda to, že vidíme očami. Videnie
slúži ako príklad. To isté by sme mohli povedať o ostatných zmyslových orgánoch.
Nevidenie je len zvláštnym prípadom zraniteľnosti nášho organizmu vzhľadom
k prostrediu. V zásade práve táto zraniteľnosť náš organizmus vo svete situuje a
konštituuje základ fyziologických alebo psychofyziologických skúseností, ktoré behom
svojho života zhromažďujeme. Je tiež nutnou premisou pudu sebazáchovy, ktorý biológia
zo svojho hľadiska právom pokladá za bytostný prejav života. Skutočnosť, že život vždy visí
na vlásku, že je vždy úplne alebo aspoň sčasti vydaný na milosť náhode, že náš organizmus
je jedným slovom zraniteľný, utvára základ vedomia toho čo obvykle označujeme ako
telesné ja.2
V práci sa snažím nazerať na veci z pohľadu nevidiaceho mladého človeka a na základe
vlastného presvedčenia o dôležitosti akejkoľvek sebarealizácie a potreby umeleckého
1
2

LASICA M, – ORMANDÍK,M. Milanchólia. Bratislava: Slovart, 2008. s. 53.
MINKOWSKI E. Vstříc kosmologii. Praha: Malvern, 1999. s. 114-116.
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vyžitia predkladám návrh na spoločný projekt, ktorý Stano bez okolkov prijíma. Som milo
prekvapená a namotivovaná. Asi to bude tým, že v tejto uponáhľanej dobe má každý plno
„výhovoriek“ len Stanovi je to „jedno“... Inak povedané, rád sa zapojí a bude plniť úlohy.
Stana som chcela za svojho „parťáka“ ešte predtým ako sme sa prvýkrát stretli. Na
zoznámenie som sa tešila a v jeho spoločnosti som bežne zabúdala, že je nevidiaci. To bol
prvý podnet, ktorý ma viedol k tomu, aby forma arteterapie bola fototerapia. Ďalším
dôvodom bola Stanova životná filozofia. Dať fotoaparát do ruky nevidiaceho a chcieť od
neho robiť fotografie, ktoré nikdy neuvidí, je možno risk... Avšak teraz som vedela, že
s tým problém nebude. Každá terapia by mala mať pozitívny dopad na človeka. Zmena
prostredia je väčšinou sama o sebe pozitívna. Preto som zvolila formu zmeny prostredia.
Jediné čo Stanovi ostalo staré / známe bol najlepší priateľ. V trojici sme sa teda rozhodli,
že preskúmame krásy východného Slovenska, ktoré sú námetom fotografií, ktoré vznikli
na našej arteterapeutickej ceste. Cieľom cesty bolo poukázať na arteterapiu ako zábavnú
formu sebarealizácie, odpútania sa od všedností a každodennosti bežného stereotypu
prostredníctvom pobytu v neznámom prostredí, ktorý sme spoločne podnikli, aby
sme vypustili tvorivého ducha...

Obr.1 - Stano s najlepším priateľom, (2016), kresba tušom, A3.
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1. ČLOVEČE NEHNEVÁM SA,

veď vždy som sa cítil výnimočný, (možno sa tak cíti každý).

Nemám to ešte uzavreté, ale dalo by sa čiastočne prehlásiť, že moja výnimočnosť sa
manifestovala v sedemnástich rokoch, keď som v priebehu pol roka prišiel o zrak.
Diagnóza: „sekundárny glaukóm“3. Čo viac si môže priať sedemnásťročný rebelujúci
chalan, plný snov a očakávaní od života?! So stratou zraku som sa

vyrovnal.

Pravdupovediac si na to spomínam len zahmlene. Zvládol som to. Zvládnem aj iné....
Narodil som sa pred 26 rokmi. V januári. Zhruba pätnásť operácii očí, inak spokojné,
bežné detstvo v milujúcom okolí. Myslím, že človek si sám určuje, aký dopad budú mať na
neho životné udalosti. Prirodzene, podľa svojho podvedomého nastavenia si bude
priťahovať ľudí a situácie, ktoré buď budú prospešné alebo naopak. Dosť bolo filozofie, aj
keď spolu s históriou som ju vyštudoval. Profesionálne sa však zaoberám svojím životom.
Spaním, premýšľaním a absurdnom. Rozpráva mi počítač. Ak by sa mi chcelo zdokonaliť
angličtinu, mohol by som dokonca komunikovať s kýmkoľvek na svete. Ale až tak ľudí
neobľubujem. Podľa hlasu viem rozoznať krajšie ženy od tých.... O to však nejde. Vzťahy sú
komplikované, ale nie pre tých, ktorí sú ochotní vzdať sa čiastočne svojho „ja“ a svojej vôle
v prospech toho druhého. Však to poznáte, kompromisy, zdieľanie a zase kompromisy...
„áno Zlatko, ľúbim len teba....“ V tomto prípade som sa nezachoval veľmi výnimočne,
pretože som sa tiež raz zaľúbil. Považovali ju za psychicky narušenú, čiže dievča podľa
mojich predstáv! Výnimočná, nepatriaca do tohto sveta a nadpriemerne vnímavá. Bože,
veď bola ako ja! Ľudia sú zvláštni a veľmi zaujímaví na pozorovanie. Vraj, ak sa dokážeme
na človeku pousmiať, lepšie povedané na jeho vlastnosti alebo konaní, dokážeme ho mať
radi. Skúšal som to, funguje to!
Rád som len tak…

Filozofom môže byť aj ten, pre ktorého sú ľudia dôležití ako myšlienky.

3

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_z%C3%A1kal, (24.5.2016).
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1.1 Človeče nehnevaj sa
Pozri sa na to kreslo- hovorí jedna hlava druhej.
Hm. telo bez hláv …
Čudné, však?
Neuveriteľné. Keby mu chýbala len jedna hlava , to sa môže stať ale obe?
To som ešte nevidel. Čo sa mu stalo?
Čo robil že prišiel o obe hlavy?
A prišiel o ne postupne, alebo naraz?
Stratiť hlavu nie je nič neobvyklé.
Jasné. Láska, netrpezlivosť, idealizmus…
Alebo neposlušnosť.
Ak neposlúchneš budeš o hlavu kratší…
Musel byť veľmi neposlušný, keď prišiel o obe.
Chudák, žiť bez hláv je ťažké.
Niektoré úkony sú problematické. Napríklad bezhlavý útek.
Alebo zapáchanie.
Nerozumiem.
Ryba smrdí od hlavy. Od čoho smrdí on?
Možno od ryby…
A sedí tak pokojne akoby mu nič nechýbalo.
Iba tak vyzerá. Sedí preto tak lebo sa nemôže vydať tým správnym smerom.
To je fakt. Nevidí cieľ.
Nám je hej. Takže kam teraz?
Doprava…
Nie, doľava.
Neblázni , doprava.
Vylúčené, doľava.
Doprava! Doľava!
Doprava! Doľava! A tak ďalej.4

4

LASICA M, – ORMANDÍK,M, c. d. (v pozn. 1), s. 30-31.
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Obr.2 - Stano bez hlavy ale s cieľmi, (2016), analógová fotografia.
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2. MORSKÉ OKO
Pobalení a s fotoaparátmi v rukách sme sa vydali za krásami Východného Slovenska.
Konkrétne k Morskému Oku. To sa nachádza vo Vihorlatských vrchoch a je najväčším
jazerom tohto pohoria. Nachádza sa v katastroch obcí Remetské Hámre a Vyšná Rybnica.
Rezervácia je zahrnutá do ochrany Natura 2000. Morské Oko bolo vyhlásené za rezerváciu v
roku 1984 ako unikátny biotop.5 Zároveň je to najväčšie zahradené sopečné jazero na
Slovensku s rozlohou 13 ha. Má veľmi členité pobrežie a krištáľovo čistú vodu. Západný a
severný breh je pokrytý pieskom a má mierny sklon. Východná časť je strmá a kamenitá.
Vzniklo v časoch sopečnej činnosti pohoria Vihorlat. Nad hladinou Morského Oka sa vypína
jedna z dominánt Vihorlatských vrchov – Sninský kameň, ktorý je známy pôsobivým
výhľadom na okolité vrchy a doliny.6 Sme na mieste. Lesy, zvery, žiadni ľudia. Presne to, čo
som očakávala. Len ticho a my. Sme vzdialení len niekoľko kilometrov od našej nocľahárne –
záhradnej chatky neďaleko Michaloviec. Na tomto mieste po krátkej obhliadke začíname
s fotením a plnením úloh, s ktorými som Stana oboznámila počas cesty autom.

Obr.3 - Morské Oko, (2016), analógová fotografia.

5
6

http://www.carpathianroad.eu/sk/spoznajte/remetsk%C3%A9-h%C3%A1mre-morsk%C3%A9-oko, (3.5.2016).
http://www.kamnavylet.sk/atrakcia/morske-oko-remetske-hamre, (3.5.2016).
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2.1 Praktická časť / zadanie
Mgr. Stanislav Kupka. Vyštudoval históriu a filozofiu. Keďže o zrak prišiel v priebehu
života, má veľkú predstavivosť. S „výtvarným umením“ sa stretol ako chlapec, keď si čmáral
po zošitoch. Nikdy nenavštevoval umelecký krúžok. Rád sa však obklopuje ľuďmi, ktorí majú
umelecké sklony. Myslím, že aj vďaka tomu nemá zábrany chytiť fotoaparát, ceruzu, štetec,
mikrofón.... Na otázku, že či to robí rad, by zvolil iné slová... Ale som spokojná, že Stano
nemá námietky, keďže väčšinou sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú pochybnosti, ktorí sa boja
niečo tvoriť, aby náhodou niečo nepokazili... Stano do toho šiel naplno.
ZADANIE ÚLOH
1. Spoločné fotenie. Podávam Stanovi inštrukcie. Oboznamujem ho s prostredím.
Vysvetľujem, čo sa nachádza v okolí. Následne ho nasmerujem k objektu, ktorý
budeme spoločne fotografovať. Stano na analógový fotoaparát a ja na digitálnu
zrkadlovku. Mojím zámerom je porovnať fotografie, ktoré nafotí Stano ako nevidiaci
s tými mojimi, kde som si sama svojvoľne určila kompozíciu, keďže nemám problémy
so zrakom.
2. Druhá úloha je podobného charakteru. Rozdiel je v tom, že klient na základe môjho
opisu okolia, sám volí / vyberá čo bude predmetom fotografie (jeho analógovej
a mojej digitálnej). Nasmerujem ho k vybranému objektu a následne fotografuje.
3. Intuitívne fotenie. Ja svoj digitál vypínam a nechávam Stanovi voľný priestor na
fotografovanie čohokoľvek. Bez pokynov, inštrukcií Stano fotí podľa vlastného
uváženia. Námetom mu je nádherná príroda, ktorá nás obklopuje a ktorá je hlavným
motívom aj v predchádzajúcich dvoch úlohách.

Fotenie končí, keď Stano vyfotí 36 obrázkový čierno-biely film. Po príchode na chatku
meníme film a Stanova intuitívna tvorba môže pokračovať. Bez nátlakov mu nechávam
fotoaparát k dispozícii...
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2.2 Fotopríbeh

Obr.4 - Fotopríbeh 1, (2016), digitálna fotografia.
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Obr.5 - Fotopríbeh 2, (2016), digitálna fotografia.
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2.3. Fototerapia
Fototerapia je terapia, ktorá je založená na fotografických technikách. Myslí sa tým druh
terapie z oblasti zdravotníctva. Konkrétne z oblasti duševného zdravia. Využívajú ho
špecialisti z oblasti psychológie a psychoterapie. Tí pomáhajú klientom riešiť problémy na
vedomej báze a následne kognitívne začleniť ich vzhľad a porozumenie na základe
fotografického obrazu. V žiadnom prípade sa nejedná o synonymum termínu „Therapeutic
Photography“, ktorý sa často mylne zamieňa s fototerapiou a to hlavne v U.K. Ľudia
v kontexte Therapeutic Photography využívajú terapeutické fotografie ako prostriedok
sebapoznania alebo umeleckej tvorby. Zatiaľ čo fototerapia pomáha ostatným ľuďom, ktorí
ju vyhľadávajú, aby mohli riešiť svoje konkrétne problémy. Kým výsledkom sebapoznania
prostredníctvom fotografie je terapia sama o seba, hlavne s využitím

fotoaparátu ako

nástrojom osobnej alebo sociálnej premeny, nejedná sa o tú istú aktivitu ako v prípade
aktivizácie a celého procesu pod vedením školeného profesionála v oblasti fototerapie.
Fototerapiu môžu praktizovať aj terapeuti, ktorí nemajú školenie v oblasti arteterapie. Od tej
doby čo pracuje fototerapia s fotografiou ako prostriedkom komunikácie a nie umeleckým
vyjadrením, nie je potrebné mať predchádzajúcu skúsenosť s fotoaparátom alebo
fotografiou ako výtvarným prostriedkom.7
Ľudia majú všeobecne tendenciu vnímať fotografiu ako faktický obraz reality, aj keď
v konečnom dôsledku taká rozhodne nemusí byť. Fototerapia je vhodná pre klientov, ktorých
čisto verbálna komunikácia je psychicky, fyzicky či emocionálne veľmi náročná, obmedzená
alebo limitujúca, aby vytvárali čo majú na mysli. Posilňujú väzby v komunite a pri spoločnej
práci, vyjadrujú potreby a pocity, riešia tak konflikty.8

7

https://phototherapy-centre.com/czech/, (3.5.2016).
http://konference.terapeutickakomunita.cz/wp-content/uploads/S%CC%8Cte%CC%8Cpa%CC%81n-BorkovecFototerapie-2.pdf, (3.5.2016).
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2.4 Fotografia
„Fotografie dosahují sémantického statusu jako objekty-fetiše a jako dokumenty.
V závislosti na kontextu si lze moc fotografie představit tak, že je primárně afektivní nebo
informativní. Obě vlastnosti spočívají v mytické pravdivostí hodnotě fotografie.“ 9
Fotografia bola odjakživa spájaná s realizmom. Vytvorenie obrazu prostredníctvom
šošovky fotoaparátu je subjektívnym výberom. Niektoré typy obrazových záznamov môžu
vznikať aj bez ľudského zásahu. Snímky vytvorené fotoaparátom alebo kamerou, klasicky či
digitálne, sú považované za objektívnejšie ako maľba či kresba. Takáto kombinácia
subjektívneho a objektívneho vytvára napätie v našom pohľade na obrazy generované
fotoaparátom alebo kamerou. Technika fotografovania, kde svetelné lúče odrazené od
objektu prechádzajú šošovkou prístroja, čím spôsobujú odtlačok na médiu ako je strieborný
halogenidovaný film, (čip v prípade digitálnej fotografie) bola vytvorená v Európe v polovici
19. storočia. V tej dobe mala veľký vplyv pozitivisticky formulovaná veda. V kontexte
pozitivizmu

môže

byt

fotografický

prístroj

vedeckým

nástrojom

na

presnejšie

zaznamenávanie skutočností. Fotografia je považovaná za akúsi kópiu reálneho sveta,
odtlačok reality, odkaz skutočnosti. Fotografie potvrdzovali, že niekto žil v určitom čase a na
určitom mieste. Editovanie fotografií a používanie digitálneho softwaru v 90. rokov 20.
storočia, umožnilo ľahšiu manipuláciu s fotografiami. Fotografie vytvárajú magické emócie.
Vkladáme do nich hlboký citový obsah. Sú primárnym prostriedkom, vďaka ktorým si
pamätáme udalosti. Vybavujeme si osoby. Túžime po niekom, koho sme stratili. Po niekom,
koho sme ešte nevideli, ale chceli by sme. Stávajú sa kľúčovým vzhľadom na to, čo si
pamätáme, ale tiež v prípade, že si nepamätáme. Ďalším paradoxom fotografie je, že aj keď
vieme, že obrazy môžu byť „viacznačné“, je možné s nimi ľahko manipulovať alebo ich
pomocou digitálnych technológií meniť. Software je stále dostupnejší pre verejnosť
a vytváranie digitálnych fotografií stále jednoduchšie. Status fotografie sa zmenil v 90.
rokoch 20. storočia vďaka digitálnym technológiám. Význam obrazov a naše očakávania
s ním spojené sú úzko späté s technológiami, vďaka ktorým sú obrazy vytvorené.10

9

STURKEN,M. – CARTWRIGHT,L. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009. s. 28.
Ibidem, s. 26-32.

10
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2.5 Postmoderná fotografia

„Dílo - včetně tak objektivního, za jaké je mylně považována fotografie – tedy neexistuje
samo o sobě, ale pouze ve vztahu ke konzumentovi. To co nazýváme vkus, je pouze systémem
individuálních a sociálních předsudků. Kýč není dílo samo, ale náš vztah k dílu.“ 11
Fotografia pretváraná či doplňovaná inými než fotografickými prostriedkami, prináša
úľavu po dlhom období abstraktného maliarstva.12 Má teda určité emocionálne kvality.
Zároveň je schopná produkovať tieto kvality efektívne. V 20. storočí existovalo viacero
maliarskych smerov, ktoré boli ovplyvnené fotografiou. Predovšetkým hyperrealizmus či
fotorealizmus. (Gerhard Richter).
Postoj verejnosti k fotografii je taký, že fotografické videnie je podľa nich síce príťažlivé,
ale lacné. Dokáže ho zvládnuť vraj každý. Treba teda povýšiť obľúbený, ale „technický“ a teda
„pokleslý“ spôsob videnia na vyššiu úroveň. A to pomocou rešpektovanej formy vysokého
umenia. Táto transformácia otvára ďalšie možnosti a nie je samoúčelná. Prichádza túžba
intelektualizovať umenie. Fotoaparáty dlho znamenali technický pokrok, 19. a 20. storočie je
fascinované technológiami. Túžba umelcov intelektualizovať a racionalizovať svoju tvorbu
má hlboké korene. Ide o sociálnu ambíciu a snahu zlepšiť svoje postavenie. Akceptovanie
fotografie ako umenia by znamenalo prehodnocovať spätne celé dejiny umenia. Bol by to
revolučný prevrat. Netýkal by sa len umelcov, ale celej spoločnosti. Tí čo tvrdili, že fotografia
nemôže byť umením, verili, že ich odpor k nej je podložený rozumovými argumentmi. O tom
čo umenie je a čo nie je.
Dnes je čistá nemanipulovaná fotografia veľmi populárna.13
„Umělecká fotografie bez popisku, zarámovaná a izolovaná na zdi galerie, je okamžitě
atakována jazykem, úseky slov a obrazů se kontinuálně mísí a vzájemně zaměňují. Někdo
může namítat, že se jedná pouze o nevýrazný a nedůležitý šum v pozadí našeho primárního
aktu vidění.“14

11

SILVERIO R. Postmoderní fotografie. Praha: AMU, 2007. S. 44.
LITTLE S. Izmy Ako rozumieť umeniu. Bratislava: Slovart, 2006, 2012. s. 130-131.
13
Ibidem, s. 59-65.
14
GRYGAR Š. Konceptuální umění a fotografie. Praha: AMU, 2004. S. 97.
12
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2.6 Praktická časť / výsledok

Výsledkom prvej úlohy sú fotografie vytvorené prostredníctvom analógového
a digitálneho fotoaparátu (obr. 6 – 17). Fotografie (obr. 6 – 7 a 12 – 13) patria klientovi,
ktorý na základe môjho nasmerovania fotografoval mnou zvolené námety. Vedel, čo
fotografuje. Celkovým motívom sa nám stala príroda v okolí Morského Oka. Obaja sme sa v
danom prostredí ocitli prvýkrát. Pod analógovými fotografiami, ktoré patria klientovi sú
umiestnené na porovnanie fotografie, ktoré som fotila ja. (Ja na digitálnu zrkadlovku, Stano analógový fotoaparát). Stanove fotografie nie sú nijakým spôsobom upravované. Moje
fotografie (obr. 8 – 9 a 14 – 15) som ponechala pri tejto úlohe taktiež neupravené, na
porovnanie ako vidiaci človek fotografuje, keď môže zasiahnuť a sám si zvoliť kompozíciu.
Fotografie (obr. 10 – 11 a 16 – 17 ) sú fotografie, ktoré opäť patria mne. V tomto prípade
som sa rozhodla fotografie upraviť. Na základe nespokojnosti videného a potrebe poukázať
na manipuláciu, vďaka ktorej vieme priviesť fotografiu k svojej alebo inej spokojnosti. Cieľom
tejto úlohy bolo poukázať na zaujímavé kompozície, ktoré vznikajú, aj keď človek nevidí.
Taktiež chcem poukázať na to, aké hodnotné veci vznikajú spoluprácou, (v tomto prípade
vidiaci, nevidiaci).
Výsledkom druhej úlohy sú analógové fotografie (obr. 18 – 21). V tejto úlohe sa stávam
už „len“ Stanovým asistentom, ktorý opisuje čo je navôkol. Na základe môjho opisu si klient
vyberá čo bude fotografovať. Cieľom tejto úlohy bolo poskytnúť Stanovi väčšiu voľnosť
a násobiť pocit, že to hravo zvládne aj bezo mňa. Prestávam fotografovať spolu s ním, užívam
si príjemný jarný deň.
(Obr. 22 – 29) je vyvrcholením celého arteterapeutického/ fototerapeutického dňa. Je
to posledná úloha, ktorú som si pripravila. Nechávam Stana s fotoaparátom a nijakým
spôsobom nezasahujem. Keďže cieľom bolo vytvoriť intuitívne fotografie, môj zásah by nebol
fér. Cieľom týchto úloh bolo aj to, aby sme sa viacej spoznali, (to bol teda môj sekundárny
cieľ). Taktiež som chcela ukázať, že aj napriek takému hendikepu to môže byt zaujímavá
a zábavná skúsenosť.

19

Obr.6 - Úloha 1, analógová fotografia.

Obr.7 - Úloha 1, analógová fotografia.

Obr.8 - Úloha 1, digitálna fotografia.

Obr.9 - Úloha 1, digitálna fotografia.

Obr.10 - Úloha 1, manipulovaná fotografia.

Obr.11 - Úloha 1, manipulovaná fotografia.
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Obr.12 - Úloha 1, analógová fotografia.

Obr.13 - Úloha 1, analógová fotografia.

Obr.14 - Úloha 1, digitálna fotografia.

Obr.15 - Úloha 1, digitálna fotografia.

Obr.16 - Úloha 1, (2016), manipulovaná fotografia. Obr.17 - Úloha 1, manipulovaná fotografia.
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Obr.18 - Úloha 2, (2016), analógová fotografia.

Obr.19 - Úloha 2, (2016), analógová fotografia.
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Obr.20 - Úloha 2, (2016), analógová fotografia.

Obr.21 - Úloha 2, (2016), analógová fotografia.
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Obr.22 - Úloha 3, (2016), analógová fotografia.

Obr.23 - Úloha 3, (2016), analógová fotografia.

24

Obr.24 - Úloha 3, (2016), analógová fotografia.

Obr.25 - Úloha 3, (2016), analógová fotografia.
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Obr.26 - Úloha 3, (2016), analógová fotografia.

Obr.27 - Úloha 3, (2016), analógová fotografia.
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Obr.28 - Úloha 3, (2016), analógová fotografia.

Obr.29 - Úloha 3, (2016), analógová fotografia.

27

3. SÚČASNÉ UMENIE V ARTETERAPII
Každý snímok, ktorý vyfotíme, je určitým typom nášho portrétu, akýmsi zrkadlom
zaznamenajúcim momenty, osoby, ktoré boli tak výnimočné, že sme si ich chceli uchovať.
Fotografie zaznamenávajú príbehy ľudských životov akousi stopou. Či už emocionálnou alebo
fyzickou. Dokonca aj reakcie na pohľadnice, obrázky v časopisoch a momentky vytvorené
cudzími ľuďmi poskytujú ohromujúci kľuč k nášmu vlastnému vnútornému životu a jeho
tajomstvu. Pravý význam akejkoľvek fotografie spočíva najviac v detailoch. Tie sú odrazom
vnútra našej mysle a srdca. Keď sa zamyslíme nad snímkou, ľudia spontánne vytvárajú
významy, ktoré si myslia, že sú podstatou fotografie samotnej, čo môže, ale nemusí
korešpondovať s pôvodným zámerom fotografa. Preto je význam a emocionálne posolstvo
fotografie závislé na tom, kto sa na fotografiu pozerá. Ľudské vnímanie a unikátna životná
skúsenosť každého jedinca automaticky vymedzuje a definuje naše vnímanie reality,
poprípade toho čo považujeme za reálne. Z toho dôvodu ľudské reakcie na fotografie, ktoré
označujú ľudia ako výnimočné, odhaľujú mnoho o ľuďoch samotných. Väčšina ľudí uchováva,
skladuje a vystavuje fotografie vo svojom okolí bez hlbšieho zamýšľania sa - prečo a z akého
dôvodu? Fotografie zaznamenávajú dôležité denné momenty, ktoré máme spojené
s najrôznejšími asociáciami a spomienkami. Preto sú súkromné snímky prirodzeným
pojítkom na preskúmanie, komunikáciu a priblíženiu sa k pocitom a spomienkam vrátane
tých hlboko ukrytých a zabudnutých. Terapeuti zistili, že fotografie ich klientov hrajú rolu
pohľadu do vnútra klienta samotného. Akési hmotné symboly nášho seba - utvárania a tieto
metaforicky prenosné objekty potom ponúkajú tichý pohľad dovnútra...
Pod vedením terapeuta pracujúceho s technikami fototerapie môžu klienti objaviť
emocionálnu podstatu svojich snímkov ako nadstavbu tej vizuálnej. Takáto informácia je
skrytá vo všetkých klientových fotografiách, ale keď sa na ne zameriame za užitím
terapeutického rozhovoru, objavíme zrejmé a menej cenzurované spojitosti. To čo je pre
fotografov obvyklým konečným bodom - odfotená fotografia, je pre fototerapeutický účel
iba začiatkom... Terapeutovou hlavnou úlohou je podporiť nielen klientove osobné objavy,
skúmanie a interakciu s fotografiami a momentkami, ale aj vytvárať samotné fotografie,
zbierať ich, spomínať alebo rekonštruovať pomocou fotografií realitu.15

15

https://phototherapy-centre.com/czech/, (3.5.2016).
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3.1 Ján Kekeli
„Posledné dva roky sa intenzívne venujem fotografovaniu krajiny. Inšpiráciou pre mňa sú
klasické krajinomaľby 19. storočia, ale aj priekopníci slovenskej krajinnej fotografie ako
napríklad Karol Divald a Jindřich Eckert,“ povedal autor, ktorý pokračuje v projekte Obrazy
krajiny. Cieľom projektu bolo nielen nadviazať na „krajinársky program“, ale taktiež úsilie o
vizuálny a obsahový progres. Primárnym cieľom bol výtvarný a dokumentárny záznam
súčasného stavu našej krajiny sériou veľkoformátových fotografií. Autor sníma fragmenty
krajinného prostredia na veľký formát negatívu 4x5 inchov. Zameriava sa na hodnotu detailu
a maximálnej kvality dokumentárneho zobrazenia existujúcej reality. Pohľad na snímky
evokuje

klasickú

krajinomaľbu a

inšpirácie sú

pretavené

do súčasnej

podoby

prostredníctvom média fotografie a predovšetkým osobitým autorovým rukopisom. Autor
dosiahol viaceré úspechy. V roku 2012 sa stal víťazom fotografickej súťaže „Foto roka“.
Dokazuje, že zaznamenávanie krajiny, ktorej sme súčasťou, je nielen zaujímavým
dokumentom súčasného stavu nášho prostredia, ale aj zrkadlom, v ktorom je reflektovaný
náš prístup a správanie sa k nemu. Taktiež je to terapiou pre dušu. Príroda nás nabíja
energiou a je miestom odpočinku. Autor si vďaka takejto fotografii čistí hlavu i dušu. Na
krajinu ako takú sa dnes objektívy fotografov zameriavajú iba málokedy.16

Obr.30 - V krajine, (2013), fotografia.

16

http://www.intenda.sk/projekty/jan-kekeli-v-krajine, (11.5.2016).
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3.2 Martin Martinček

Útočisko nachádzal v hore a východisko vo fotografii. Dispozície pre tvorivú činnosť si
priniesol z rodinného prostredia. Prírodné nálady sa snažil zachytiť v nových, netradičných
uhloch záberu. Fotografii zostal verný aj počas vysokoškolských štúdií. Po nástupe do
zamestnania ju však pracovné povinnosti potlačili do úzadia. Fotografovať začal opäť na
Liptove. Začínal od nuly. Pravidelne chodieval do hôr. Spoznával nielen ich vonkajší vzhľad,
ale aj vnútorné zákonitosti, ich význam pre človeka. Pokúšal sa objaviť nové bohatstvo
neznámych možností. S fotoaparátom na krku nachádzal pre seba nový, bohatý svet, ktorý sa
mu za jeho vytrvalosť a trpezlivosť odvďačoval nevšednou krásou všedných vecí, ktoré iní
obchádzali bez povšimnutia. Vracal sa s desiatkami nafotografovaných filmov, aby večerom
premenil kúpeľňu na laboratórium. Morálnu i materiálnu podporu nachádzal u svojej
manželky. Ateliérom mu bola hora.17 Na nič sa nesťažujem, ani na môj osud a rovnako
netvrdím, že sa fotografie nedajú urobiť lepšie. Fotografia sa vždy dá urobiť lepšie. Tiež som
nevedel, že vo vlnách budem hľadať ľudskú tvár." Fotografoval to, čo si žiadala jeho duša.
Nikoho nenasledoval, ani nenapodobňoval.18

Obr.31 - Liptovská krajina 1, (1963-1972), fotografia.

17
18

http://www.ephoto.sk/fotoscena/fotografi-a-kuratori/martin-martincek/, (15.5.2016).
http://www.sme.sk/c/1482160/fotograf-martin-martincek-veril-v-ludi.html, (15.5.2016).
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Záver
Sprostredkovanie a zdieľanie pocitov. Sebapoznávanie, sociálna práca, upevňovanie
väzieb v komunite a podobne. Dôraz kladený na neestetické hodnoty umenia. To je
arteterapeutické. Aj keď tieto aspekty nie sú v arteterapii / fototerapii podstatné, mňa
osobne teší, že v tejto mojej koncepcii úloh je vidieť, že výsledok má umeleckú, pridanú
hodnotu. Stanove fotografie sú úprimné, nenásilné, uvoľnené, tajomné, umelecké. Cieľov
tejto práce bolo viacero. Jedným z nich bolo porovnať fotografie profesionálov, s tými
fototerapeutickými - Stanovými. Na základe mojich poznatkov a zistení o umelcoch, ktorí sú
zaradení v tejto práci si myslím, že všetky snímky sú rovnako kvalitné. Je tam emócia, cit.
Nedá sa povedať, ktoré sú lepšie / horšie. Každopádne existujú mnohé kritéria, ale myslím,
že ak by boli vedľa seba položené fotografie profesionálov (Kekeli, Martinček) a Stanove,
nastal by problém, kedy by sme nevedeli, ktoré snímky patria profesionálom a ktoré sú
arteterapeutickým zadaním. Samozrejme, je to môj subjektívny pohľad na vec. Avšak
pravdou je, že pre mnou vybraných autorov je fotografovanie forma terapie. Takže súčasné
umenie v arteterapii nachádzame. Ďalším cieľom bolo odpútať sa od všednosti
a každodennosti. Narušiť stereotyp, skúsiť niečo nové. To sa nám podarilo na sto percent.
Stano je človek, ktorý je otvorený a prístupný novým veciam. To ma utvrdilo v tom, že aj
človek s tak vážnym postihnutím ako je slepota, môže žiť vyrovnane a bez nejakých
predsudkov a obáv. Spolupráca s ním bola príjemná a zábavná. Myslím, že je dušou umelec.
Týmto spôsobom som zistila, že on nepotrebuje terapiu (iba ak v rámci prevencie, čo
v konečnom dôsledku neuškodí nikomu). Sekundárny cieľ bol o bližšom spoznávaní. Aby si
boli ľudia bližší, musia sa stretávať častejšie. Takže na tomto cieli musím ešte popracovať.
Určite to bola zaujímavá skúsenosť pre oboch. Aj naďalej by som so Stanom chcela
spolupracovať a rozvinúť aj iné výtvarné techniky. Taktiež si viem predstaviť pokračovanie
našej arteterapeutickej cesty do neznáma s tým, že by sme sa po večeroch rozprávali
o fotografiách, ktoré Stano nafotil, o pocitoch, ktoré vyvolávajú a ako pôsobia na človeka.
Následne by sme podnikli rovnakú „výpravu“, s rovnakým zadaním. Avšak zmena by nastala
vo filme, ktorý by som pre tento krát zvolila farebný. Zaujímavé by bolo porovnanie oboch
sérií fotografií. Dokonca si viem predstaviť, že by sme si z tohto výletu do neznáma urobili
rituál. To je moja vízia, ako by to celé mohlo pokračovať. V každom prípade som Stanovi
veľmi vďačná, je to výnimočný človek.
31

Usmej sa, no tak úsmev! Ešte si niekto pomyslí, že sa ti spálila mačka na operačke, alebo že
ti umrel najlepší priateľ. No tak, dvihni tie kútiky. Pozri na tamtoho žobráka, alebo na
sprievodcu s jednou nohou. Aký máš ty kríž? Usmej sa, plesni po stehne. Začkaj, zaerdži ako
kôň, precválaj dom, hoď do seba kávu. Zober si gitaru z neviditeľnej police a vo dverách
otvorených dokorán zahraj vzdušné reggae. A usmej sa, nezabudni, úsmev, dopraj zubom
trochu slnka, zašker sa na každého, poďme, no tak, ÚSMEV!19

19

SWEENEY M. Pes vo vesmíre. Prešov: Slniečkovo, 2010. s. 62.
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Príloha (denníkové záznamy – kresby tušom)
Kresby vznikli bezprostredne počas nášho dvojdňového pobytu na východnom Slovensku.
Ráno, večer.... Vždy keď som pocítila potrebu narábať so štetcom a zachytiť daný okamih aj
takýmto spôsobom.
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Obr.37 - Stano 6, (2016), kresba tušom, A3.
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Obr.38 - Stano 7, (2016), kresba tušom, A3.
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