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KREATIVITÁS ÉS TERÁPIA*

Zám Mária
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„Mindenki szenved, amíg az élet kaotikus sodrá-
ban úszik”

„Azt hiszem, a szenvedés az emberi élet lényeges 
alkotórésze, amely nélkül teljesen cselekvésképtele-
nek lennénk. Mindig megpróbálunk kitérni a szen-
vedés elől. Ezer meg ezer módon kísérletezünk, de 
teljesen sohasem sikerül. Ezért jutottam arra a követ-
keztetésre, hogy mindenképpen keresnünk kellene 
egy olyan utat, amely lehetővé teszi az emberek szá-
mára, hogy elviseljék az elkerülhetetlen szenvedést, 
minden egyes emberi lény osztályrészét. Aki leg-
alább annyit elért, hogy el tudja viselni a szenvedést, 
már csaknem emberfeletti feladatot teljesített. Ez bi-
zonyos fokig örömmel vagy elégedettséggel töltheti 
el.” (Jung: Gondolatok a szenvedésről és a gyógyításról)

De miről szól az art brut – vagy outsider art? Sza-
badságról. Az art brut menekülés a szabadságba! 
Átlépni a korlátokat, megmerítkezni az érzésben, és 
formába önteni. Az art brut-ban nincs ragaszkodás, 
itt csak előre lehet menni. Az art brut a személyiség 
belső világának meghosszabbítása és felszabadítása.

A művészet szabaddá tesz – mondták kétszáz év-
vel ezelőtt. Az art brut ma az egyének, a hétközna-
pi emberek, individuumok szabadságának forrása. 
Nincs már küzdelem a társadalmi konvenciók ellen, 
nincs már csapat vagy közösség, amely az elismeré-
sért küzd, amely a társadalmi elfogadásért harcol. Itt 
mindenki maga küzd az ismeretlennel, egyedül, hős-
ként. A küzdelem lenyomatai pedig a művek, egyéni 
nyelvezettel. Nincs egyikben sem tetszeni vágyás, ha-
mis világok prezentációja, nincsenek bókok és nincs 
ölebek ringatása. Itt minden a húsról, az idegekről, 
a csontokról, az elméről, a kapcsolatról szól. A kap-
csolatról magamhoz, a környezetemhez, a végtelen 
univerzumhoz. Az art brut világfelfogása a mikrovi-
lágok teljessége, az egészlegesség megtapasztalása.

Az 1940-es években Jean Dubuffet francia fes-
tőművész a társadalom perifériáján alkotók – 
pszichotikusok, csavargók és rabok – műveinek 
sokaságát gyűjtötte össze. A marginális élethely-

* (A tanulmány első része elhangzott a Magyar art 
brut-kiállítás megnyitóján Kisbéren, a Wass Albert Mű-
velődési Házban, 2008. szeptember 20-án.)
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zetekben megnyilvánuló kreativitás e különös, 
sokszínű produktumaira ő alkalmazta először az 
art brut (nyers, durva, csiszolatlan művészet) meg-
nevezést. Dubuffet art brut-kollekciója a művész 
ajándékaként Lausanne-ba került, ahol 1976-ban 
nyílt meg múzeumként és kutatási központként, 
Collection de l’Art Brut néven.

A kívülállók művészete – outsider art – elneve-
zést először egy művészetkritikus, Roger Cardinal 
alkalmazta. 1972-ben ez lett az angol szinonimája 
az art brut-nak. Irodalmi fordításban ez nyerset, ki-
dolgozatlant jelent, angolul „raw art” vagy „rough 
art”. A szó érdekessége, hogy használják még: tö-
mény szesz, nyersanyag, zöldfülű, nyirkos, zord, 
valakinek az elevenjére tapintunk formában, és a 
természetes állapotot is kifejezi.

A Kívülállók Művészete napjainkra piaci kate-
gória lett, mindenkit tömörít, aki az akadémiai mű-
vészeten kívül alkot. New York-ban 1992-ben volt 
az első art brut kiállítás és vásár. A piac mindent 
próbál fogyaszthatóvá tenni, még azt is, ami való-
jában magánügy, privát üzenet, pusztába kiáltott 
szó! Az art brut nem esztétizál! Nem törekszik szép 
lenni, esztétikuma éppen a nem-törekvésben van 
jelen. A kimondhatatlan üzenetét hordozza – mint 
ahogy Istent sem tudjuk valósággá formálni, mert 
van –, a létezéssel azonos. Csak felismerni lehet, 
hogy jelen van.

Az art brut egy kommunikációs forma, amely 
azzal a világgal próbál kapcsolatot keresni, amely 
eltaszítja vagy elutasítja, vagy éppen közömbös 
iránta. Ebben az értelemben lázadó művészet – de 
mégsem az, mert nincs ilyen célja a művésznek. 
Ez egyfajta világba-helyezés, a létezés jogának formába 
öntése. Nem kell hozzá engedély, nem kell hozzá 
szabályozás, nem vár elfogadást és nem törődik az 
elutasítással.

Éppen a lényeget kívánja csak közvetíteni: vagyok.

Halál
A születés és a halál egyazon létezés két pontja. Ha 
hiszünk az élet körfogásában, akkor biztosan tudjuk, 
hogy ismétlődő folyamatról van szó. Vannak, akik 
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tudatában vannak a halál jelentőségének az életben, 
és ez pozitívan hat rájuk. Sikerül megvalósítaniuk a 
jelenben élést, a tettekért érzett felelősség vállalását. 
Az emberek többsége inkább egész életében mene-
kül a halál tudata elől. Valójában az igazi szabad élet 
a halállal való szembesüléssel kezdődik. Csak onnan 
van lehetőség az elrugaszkodásra a szabadság felé.

Az art brut vadsága, szilajsága, hetykesége a ha-
lállal való vívódást, azt az elrugaszkodást fejezi ki, 
amely a zuhanás, a félelem, a szorongás közepette 
egyszerre fonódik össze a szabadságvággyal és a 
halálfélelemmel.

Mintha ez a szabadság, amit az alkotás ad, mégsem 
engedné, hogy a haláltudat közeléből elszakadjunk. 
A halál tudatos tudása a lelki béke szabadságát hozza el 
nekünk, míg a halál szorongásából való szabadulásnak 
csak egy útja van a szabadság felé: az alkotás, a kreati-
vitás.

Kreativitás
Az alkotás a lét értelméhez vezető ösvény. A krea-
tivitás az egyetlen út mindannyiunk számára, hogy 
létünkben megjelenjék a válasz a miértre.

Az art brutban végletesen jelenik meg a válasz 
a kérdésre: az élet alkotás, alkotási kényszer. Nincs 
választási lehetőség, alkotni kell, ha élni akarok. 
Nem pénzért, nem dicsőségért, nem a dédelge-
tésért – a kreativitás menekülés a szabadságba, a 
megszabadulásba a kényszerek, a szorongások 
elől. A kreativitás, az alkotás önmagam felfede-
zése, minden görcs és kényszer nélkül. A műben 
megjelenik az önmagam, és az alkotás folyamata, az 
„önmegértés”, „önmegszeretés” folyamata vezet el 
az igazság tudásához – az igazi boldogsághoz.

Művészet
A művészetterápia és a művészet folyamatában 
egymástól nem szétválasztható tevékenységek. 
A művész, amikor alkot, magából mutat meg egy 
részt, miközben a kreativitása, a tehetsége és szak-
mai tudása támogatják abban, hogy egy ideát, egy 
gondolatot, egy fi lozófi át üzenetté fogalmazzon 
önmaga és mások számára.

A művészetterápiás folyamatban lévő személy – 
lehet egészséges, beteg – pusztán annyival különbö-
zik a művésztől, hogy nincsenek magas szintű szak-
mai ismeretei, vagy ha vannak, akkor azokat már 
tudatosan, alkotómunkává formálva sajátította el és 
alkalmazhatja a művészetterápiás folyamat során. 
A másik fontos különbség, hogy többnyire nem tu-
datos alkotófolyamaton megy keresztül. Az alkotás 
során létrejövő eredmény – a szándéktól függetlenül 
– sokszor igazi művészetté nemesülve jelenik meg.

Korábban a művészetterápiát leszűkítették, 
pusztán a betegségek kezelésének kiegészítő terá-
piájaként defi niálták. Úgy tekintették a művészet-
terápiát, mint elsősorban csoportos keretek között 
alkalmazott terápiás eljárást, amely komoly pszi-
chiátriai megbetegedésekben és egyéb pszichés 
zavarokban szenvedő betegeknél egyaránt hasz-
nálatos. Alapgondolata, hogy a pszichés sérülés 
többnyire együtt jár az érzelmek felborulásával, az 
önkifejezés gátoltságával és a kapcsolatrendszerek 
beszűkülésével, s hogy ezek a művészi élmény ta-
pasztalásán keresztül (passzív befogadás), vagy 
cselekvő részvétellel (kreatív aktivitás) enyhíthe-
tők és oldhatók. A betegség típusa és a betegek 
személyisége határozza meg, hogy a nem verbális 
kifejezésformák – mozgás (tánc), rajz, zene, ének – 
eredményesebbek-e, vagy a szavak közvetítésével 
érvényesülők (drámajáték, színielőadás). A művé-
szi élményen, a katarzison keresztül egyrészt lehe-
tőség nyílik a betegek jobb megismerésére, beteg-
ségük árnyaltabb diagnózisára, beszűkült emberi 
kapcsolataik kitágítására, másrészt saját indulataik 
áttételes levezetésére, érzéseik megfogalmazására 
vagy vágyaik kifejezésére. Sok esetben – különösen 
a képzőművészeteknél – a művészetterápiás él-
mény meghatározó lehet az egyén művészi pálya-
futásában is. Ormay Tom meghatározása szerint 
„A művészetterápiában a művészetet érzelmek 
személyes kifejezésének kommunikációjára hasz-
náljuk, és nem esztétikailag megnyerő alkotások 
létrehozására, amelyeket külső mércék szerint ítél-
nénk meg. Ilyen kifejezésmóddal mindenki rendel-
kezik, tehát nem csak a művészi képességűek.”

Tágabb értelemben a művészetterápia bárki szá-
mára hozzáférhető, egészséges és beteg emberek 
életkortól függetlenül használhatják saját önkifeje-
zésük segítésére, önismeretre. A művészetterápia 
tulajdonképpen elemi szükségletünk kielégítését 
szolgálja, segít minket abban, hogy legbelső ér-
zéseinket, gondolatainkat is ki tudjuk fejezni, fel-
ismerhetővé és nyilvánvalóvá válik számunkra, 
meg tudjuk osztani a környezetünkkel. Gyógyí-
tó és életerő-erősítő hatása van. Segít bennünket, 
hogy jobban bánjunk a stresszel, foglalkozni tud-
junk a traumatikus élményeinkkel, javítani tudjuk 
kapcsolatainkat, növeli a kognitív képességeinket, 
felébreszti és folyamatosan táplálja kreativitásun-
kat, és nem utolsósorban megtanítja élvezni saját 
testünket, képességeinket, életörömöt visz a hét-
köznapokba.

A művészetterápia célja hasonló más pszichote-
rápiákhoz, erősíti és megőrzi a mentális egészséget 
és az érzelmi „jól-létet”.


