
Za oponou
Absolventská výstava 3. ročníku Ateliéru arteterapie

Totus Mundus Agit Histrionem. Nadčasový citát nejslavnějšího dramatika všech dob
Williama Shakespeara už po více než čtyři staletí připomíná myšlenku, že celý svět je
pouhým jevištěm a my všichni účinkujícími v tragédiích a komediích našich životů. Expozice,
kolize, krize, peripetie, katastrofa - příběh odehrávající se na scéně před našima očima,
dialogy pronášené v různobarevných kostýmech obklopené roztodivnými kulisami a rekvi-
zitami. Hledáme svou roli v každodenních dějstvích a snažíme se plnit úlohy, které od nás
ostatní očekávají. Ale kdo píše scénář? Proč se ocitáme ve stále stejných situacích a
slyšíme se pronášet znovu ty samé repliky? Kdo tuto hru vymyslel a jaký je její smysl?

Jako arteterapeuty nás zajímá pohled pod povrch běžných dějů, za masky herců a do
zákulisí nasvícených scén. Zajímají nás skutečné pocity naoko veselého klauna i navenek
zlé královny, pátráme, kdo sedí v nápovědě a našeptává podivné věty, kdo tahá za provázky
a vede herce do svízelných situací. Řečeno metaforou S. Freuda a C. G. Junga - zkoumáme
tu část ledovce, která je skrytá pod hladinou, avšak hýbe výslednou scénou. Odhalujeme
vnitřní motivy, potřeby a strachy, pátráme v nevědomí, abychom ozřejmili smysl dějů
odehrávajících se na špičce plovoucí ledové kry.

Ovšem cesta za oponu pozorovaného divadla vede především skrze odvážnou a odhodla-
nou výpravu do vlastního nitra. Vyžaduje ochotu podívat se pod své vlastní masky a za
význam svých naučených gest. V zákulisí na nás čekají různé vnitřní krajiny, zátiší a
osobnosti - některé nám pomáhají, jiné brání ve štěstí v našich každodenních i osudových
dramatech. Studium arteterapie je takovou dobrodružnou výpravou do zákulisí svého
vlastního životního spektáklu a výtvarné artefakty prostředníky k nahlédnutí za roh. Račte
tedy vstoupit a nahlédnout za oponu, do duší vystavujících studentek…
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