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NOVÁK EDITH 

Szín- Forma –Tér avagy a lélek útja a művészetben 

Absztrakt: A Képtárban kiállított alkotásokon keresztül a látogatók megismerkednek a különböző mű-
vészeti technikákkal, megélik az alkotás örömét, folyamatát.  A foglalkozásokon a felnőtteknek és gye-
rekeknek együtt alkotnak és így, egyéni fejlődést, közösség- illetve kapcsolatépítő folyamokat, változá-
sokat, élnek meg együtt. Az itt tapasztalható változások az élet teljes körére kiterjedően hatnak. A mű-
vészet és művészetterápia elemeivel dolgoznak, egy-egy alkalommal. A foglalkozások egymásra épül-
nek. Ily módon tud a képtárhatással lenni, és változásokat előidézni a felnőttek, a család életében. Ezen 
folyamatokat szeretném bemutatni a művészet segítségével, a művészet-terápia módszerein keresztül. 
Kulcsszavak: művészetterápia, szín, forma, játék, művészet. 

 

2014 szeptemberétől indult foglalkozás sorozat a Szín-Forma-Játék címmel Székesfehérváron 

a Városi Képtár –Deák Gyűjteményében. 

Deák Dénes gyűjteménye jelentős helyet foglal el a magyarországi XX. századi művészetet 

bemutató kollekciók között, a modern magyar festészet legfontosabb irányzatait a századelőtől 

a 60-as évekig szinte teljességében mutatja be, Szellemisége leginkább a pécsi Modern Magyar 

Képtáréval rokon. Itt található: Mednyánszky László, Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, a 

Nyolcak az Európai Iskola művészeinek alkotásai A festészeti és grafikai tárlatot önálló szob-

rászati, kisplasztikai és éremkiállítás egészíti ki. A gyűjtemény sajátossága, hogy rendkívül 

gazdag csendéletekben és portrékban. 

A kiállítási teret három belvárosi műemlék jellegű épület összenyitásával alakították ki. 

Magában foglal egy a XVIII. század második feléből származó, freskóval díszített termet is, 

mely minden bizonnyal a gr. Eszterházy Ferenc, Fejér megye főispánja és leszármazottai által 

a XVII. század végétől, XIX. század elejéig birtokolt belvárosi palota szobája volt.  

Az itt zajlott foglalkozások célkitűzése, melyeken a felnőtteknek és gyerekeknek együtt 

alkottak, a Kultúra, a Természet és az Én integrációja, a művészetterápiás módszerekkel tör-

ténő alkotás segítségével. Egy térben, olykor egy közös alkotáson, dolgoztak felnőttek, gyer-

mekek. A hangsúly a szülők, a felnőttek tanulási és felismerési folyamataira fókuszálódott. 

Hiszen mintaként ők szolgálnak a gyerekek kulturális és érzelmi fejlődésében. 

A foglalkozások az évkör elemeinek szimbólumaira épültek elősegítve a természet rendjére 

való ráhangolódást. Ez által érjük el a személyiség fejlődését, a harmónia és egység megtalá-

lását, az itt és most megélését. Az évkörre való a ráhangolódás a természet körforgására fordí-

tott figyelem folyamatos változásokat eredményez a személyiségben. Az évkör változásai egy 

ritmus mentén zajlanak, ez a ritmus minden élőlénynél azonos. A változás, az elengedés és a 

megtartás, egyforma az emberi pszichében és a természet körforgásában is. Minden évszaknak, 

intrapszichés üzenete van, melyek az évkörrel való kapcsolódáson az alkotásokon keresztül 

érthetővé válnak számunkra. 

A foglakozás sorozat az ősz témakörét ölelte föl.(- termés – mag szimbóluma) Az ősz = 

lelkiekben elindulás befelé. 
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Az alkotások emocionális alapokon nyugszanak. Az arányok, az elrendezés, a színek hasz-

nálata, szorongásokat, vágyakat, agressziót, szeretetet fejezhetnek ki. A rajzok nem tartalmaz-

nak felesleges elemeket, sem a tartalom, sem a szín szempontjából. A rajz eszköz, hogy a lélek 

a tartalmát közölje. Az egyén mindazokat a dolgokat, érzéseket kifejezheti a rajz által , melye-

ket a mindennapi történésekben megél. Így erősítheti meg önmagában a belső békét és harmó-

niát. Ebben a folyamatban a velünk született archetípusok vannak segítségünkre.  

Az alkotói folyamat során keletkezett képek szimbolikus jelentéseket hordoznak melyek 

fontos szerepet játszanak a személyiségfejlődésben. A folyamat során megjelenő szimbólumok 

értelmezése feladata a művészetterápiának. A szimbólumok segítik elő komplexusok megjele-

nítését, melyek tulajdonképpen érzelmileg telített szimbólumok, amik gyógyító erővel rendel-

keznek. Gyógyító erejük abban rejlik, hogy a megjelenő szimbólumok segítik a tudatosodást- 

Termés-mag szimbolikája 

Mag: a csírát és tápanyagot rejtő szaporítószerv, ezért az élet és halál jelképe; jelenti mind a 

föld alatti, mind a föld feletti életet. Termékenységi jelentésköre gazdag. A  mag beérése a 

termésnek vagy magának a növénynek a pusztulását, egyben újjáéledését is hozza, az újjászü-

letés szimbólumaként a különböző kultúrák istenségeinek attribútuma is.  

A képtárban kiállított alkotások bemutatásán keresztül a látogatók megismerkednek az al-

kotókkal, korszakokkal és a kapcsolódó különböző szimbólum rendszerekkel. Ezt követően 

különböző művészeti technikákkal – festés, rajzolás, agyagozás, montázs – kerül sor az alko-

tásra. 

Az alkotói folyamathoz társuló célok: 

− spontán kreativitás megszólítása, kibontakozása, alkotói folyamat megélése, 

− belső feszültségek az alkotói folyamatban tudjanak kifejezésre és megélésre kerülni , 

− önmagukhoz és a világhoz való viszonyuk megélése, 

− itt és most történéseinek megélése. 

Ezen alkalmak nem a feladatok végrehajtásáról szólnak, hanem a képtárban található alko-

tások megismeréséről, megértéséről, az élményközpontúságról. Az Én, a Természet és a Kul-

túra integrációja, egyúttal a belső (tudattalan) és külső (tudatos) világ kölcsönhatásainak meg-

élése a művészet erejével. Ezen alkalmak lehetőséget adnak a kötődések, társas kapcsolatok, 

élményen keresztüli újraalkotására, újra értelmezésére. 

A katarzis élmény előidézése a képzőművészet és a pszichológia eszközeivel, a komplexu-

sok oldására, traumák feldolgozására szolgál. Mindebben ott rejlik a lehetőség a korrekcióra, 

regresszióra, rekreációra. Az alkotás alatt és az azt követő beszélgetésben a folyamatmegélés 

kezd megváltozni, és tudatosításra kerül. Az elkészült alkotásokat a jelenlévők asszociációik 

mentén egy közös beszélgetésben folytatják. Egy-egy adott művészeti eszköz más és más te-

rületet érint és aktivizál az alkotóban. A művésziség kedvezően befolyásolja az ember viszo-

nyát az élethez, valamint az ember közösséghez való viszonyát, továbbá segít megelőzni a 

betegségfolyamokat. Ezt hatást támasztják alá a felnőtt résztvevők visszajelzései. 

Egy a fiát egyedül nevelő édesanya visszajelzése: „Rendkívül kellemes volt a környezet. 

Váratlan meglepetésként ért, hogy csak úgy követték egymást az alkotások amelyek tényként 

tükrözik a belső valóságot. A kisfiammal kapcsolatban hasznos volt számomra, hogy felismer-

tem: túl nagy hatással van rá a közelségem s emiatt az elvárási kényszer miatt nem tud eléggé 

felszabadultan alkotni. Azóta próbálok elvárás mentes környezetet biztosítani számára, meg-
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adva a lehetőséget az önmegvalósításra. Rendkívül hasznosnak és fontosnak éltem meg a fog-

lakozást: fejleszti a szülő gyermek közti kapcsolatot és segít a személyiség egészséges fejlődé-

sében.” 

Egy négy gyermekes édesanya szavai: „A Képtárnál jobb környezetet keresve sem lehetne 

találni, arra, hogy az ember kicsit szárnyalni engedje lelkét. És láss csodát: ezen a foglakozá-

son nem voltak előre elkészített formák, amiket le kellett másolnunk  …hanem csukott szemmel 

hallgattunk egy történetet, mely alatt agyag formálódott a kezeinkben. Mindenkinek érzése 

szerint. Érezhettem, ahogy felmelegszik, megpuhul és formálódik. Érdekes, nekem mindig 

ugyanaz a forma kerekedett ki, akárhogy próbáltam mást gyúrni. A gyerekeim eleinte még 

hangoskodva, nevetgélve formáztak, de szépen elcsendesedtek és ahogy egyre jobban beleme-

rültek, képesek voltak ők is csukott szemel formálni, amit agyacskájuk, érzéseik diktált. Közben 

folyamatosan lágy zene szólt. Ismétlem: amit alkottunk és alkossunk. Ez a szó elég ahhoz, hogy 

senkinek nem lehetett rossz érzése, hogy a másik mennyivel szebb fűzfánfütyülőt csinált. A gye-

rekeim jobban rajzolnak nálam, mégis bátran álltam neki, hisz senki nem várt tőlem semmi 

mást, csak hogy azt színezzem rajzoljam, vonalazzam, amit érzek, azokkal a színekkel, amit épp 

a lelkem diktál. És az alkotás közben még mindig szólt a halk zene.” 

Elvált három gyerekes anyuka gondolatai: „Egyszer egy kis múzeumi programot találtunk. 

Azóta visszajárunk. Először csak az adott jó érzést, hogy tudtam a gyerekeim jó kezekben van-

nak; láthatóan olyan múzeumpedagógussal aki feloldozást adhat nekik a mindennapok stresz-

széből, vezetve őket önmaguk felé; de az-az élmény is sokat ad, hogy bármerre is pillantunk 

közben mások értékes pillanatai lógnak a falakon. És igen, aztán a gyerekek mellett ugyan-

ezekben részt venni, önmagunkról tanulni csendesen megfigyelve színeket, érzéseket. Az egy-

szerű kis kézműves foglalkozás amire számítottam „kicsit” több lett. Köszönjük” 

Az ember maga egy csoda, egy olyan csoda, amely mindig képes megújulni és megélni, 

újra felfedezni és adni a szeretetet. A művészet is egy olyan nyelven beszél mely érthetővé 

válhat mindenki számára, és amely mindenkiben ott van. Megélni és részese lenni a változás-

nak, mint ahogy a rügy kipattan, alázattal és tisztelettel figyelni a csoda létrejöttét. Megtanulni 

észrevenni az itt és most történéseit. A művészet, és a művészetterápia hídként ível át a lélek 

és a mély szakadékok között. Ily módon tud a képtár hatással lenni, és változásokat előidézni 

a felnőttek, a család életében. 
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