
CESTA JAKO CÍL 

 

„Život každého člověka je cestou k sobě samému.“ 

Hermann Hesse, Demian 

 Řekl komusi Sókratés: „Co se divíš, že ti nic neprospívá cestování, když s sebou nosíš sám sebe? Tíží tě 

totéž, co tě na cesty vyhnalo. Ducha musíš zbavit břemene, dokud tak neučiníš, nebude se ti líbit 

nikde." 

Seneca, Výbor z listů Luciliovi 

Osobitý charakter prostoru, který nás obklopuje, ať už jej obýváme, nebo se s ním seznamujeme na 

cestách, vstupuje do naší mysli a stává se i součástí kolektivně sdílených příběhů. S prostorem úzce 

souvisí v arteterapii využívaný motiv krajiny. Krajina ztvárněná například na papíře může být chápána 

jako znázornění toho, jak autor vnímá svět a sebe v něm. Tato krajina naší duše a přírodní motivy v ní 

obsažené vyjadřují v rámci výtvarné tvorby rámec lidského příběhu. Zmapování a ztvárnění své 

vlastní krajiny umožňuje autorovi symbolicky si zpřehlednit životní situaci, terén, ve kterém se 

aktuálně nachází. Seznámení se s prvky obsaženými ve vlastní krajině vytváří dobré podmínky 

k následnému přijetí sebe samého.         

   Cesty v krajině určují z pohledu arteterapie směr, zaměřují na cíl. Dále mohou 

sloužit jako prostředek pro metaforické vyjádření sociálních vazeb, distance a hierarchie, a to samy o 

sobě nebo s pomocí různých ukazatelů či prostých prostorových relací ve smyslu vpravo-vlevo 

s odkazem na minulost a budoucnost, blízko-daleko ve smyslu aktuálně řešený problém vs. vzdálené, 

dále nahoře-dole, tady-tam apod. Ve vztahu krajiny a cesty stojí autor artefaktu před rozhodnutím, 

zda ponechá krajinu nedotčenou, nebo do ní zakomponuje cestu, která může někdy působit až 

násilně, pokud danou krajinu a její tvar nerespektuje. V (duševní) krajině jsou kromě silnic a dálnic i 

různé stezky a pěšiny, které pozvolna vznikají i zanikají podle toho, jak moc jsou využívány, tyto cesty 

mohou být vytvářeny lidmi i zvířaty. To, kudy se bude cesta ubírat je dáno požadavkem, jak rychle má 

být dosaženo cíle, a to včetně cíle terapeutického. Cesta se může stát i nepřehledným spletitým 

labyrintem, bludištěm, ze kterého se lze jen obtížně dostat ven. Dále se tematicky nabízí i motiv 

křižovatky, která může reprezentovat moment rozhodování se, nebo například místo střetu různých 

vlivů, například kultur. Výtvarné rozhodování mezi různými cestami pomáhá řešit dilemata (Lhotová 

& Perout, 2018). 

 V rámci absolventské výstavy je možné shlédnout nejen artefakty, na kterých se vyskytují 

cesty, pěšiny, silnice, křižovatky či bludiště. Jak už bylo naznačeno výše, v rámci tříletého studia 

arteterapie byl naším cílem především proces, cesta sama. Výstava tedy shrnuje obrazy pro každého 

z nás nejdůležitější motivy v kontextu tříleté cesty stávání se arteterapeutem, nejpodstatnější milníky 

a životní události. Jde o znázorněné momenty, které nás na naší cestě k sobě samým, k uvědomění si 

souvislostí a k následnému sebepřijetí nejvíce posunuly.  Dále téma výstavy připomíná nekončící 

proces vzdělávání se a sbírání zkušeností v oboru i po absolvování studia, v rámci zaměstnání a praxe.  
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