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Collage - forma arteterapii
w oddziale gerontopsychiatrycznym
Collage - aJorm oj self-therapy on gerontopsychiatric wards
MAŁGORZATA

FINK-FINOWICKA

Z Klilliki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie

STRESZCZENIE. A utorlw omawia prowadzony w
oddziale gerolltopsychiatrycznym collage jako
przydatną formę arteterapii. Przedstawia i amnalizuje prace wybranych pacjentów.

SUMMARY. The author discusses a useful form of
self-therapy practiced on geronto-psychiatric
wards, i.e., tlle collage method. Sile presents and
analyzes the productions of selected patients.
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Od kilkunastu lat w oddziale geriatrycznym
Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ w Krakowie prowadzone są zajęcia
z arteterapii. Odbywają się one w ramach kompleksowej terapii, która polega na równoczesnym stosowaniu leczenia farmakologicznego,
psychoterapii indywidualnej (2), grupowej (3,
4) oraz arteterapii. Organizowane są również
różne formy socjoterapii, jak np. zebrania społeczności terapeutycznej, wycieczki autokarowe poza miasto, spacery oraz tematyczne
spotkania przy herbacie, których celem jest
wytworzenie więzi grupowej między pacjentami. Według A. Kępińskiego (1) siła więzi
grupowej wyraźnie koreluje z wynikami leczenia i odgrywa w terapii istotną rolę. Poznanie
chorego od strony jego życia społecznego rozszerza horyzont psychiatryczny.
W oddziale leczeni są pacjenci ze wszystkimi zaburzeniami psychicznymi, przeważają
pacjenci z rozpoznaniem zespołów depresyjnych lub depresyjno-urojeniowych, po raz
pierwszy lub powtórnie hospitalizowani.
Zajęcia z arteterapii w pierwszych latach
prowadzone były w ramach spotkań grupy
terapeutycznej i polegały na malowaniu farbami na temat związany z przebiegiem psycho-

terapii grupowej. Celem ich było ułatwienie
nawiązania kontaktu między pacjentami, poznanie wzajemnych zainteresowań i problemów. Malowanie farbami wzbudzało jednak
szereg oporów ze strony pacjentów ze wzglę
du na:
- brak umiejętności plastycznych (niektórzy
pacjenci nigdy wcześniej nie malowali),
- nasilone reakcje polekowe (drżenia rąk),
obawy przed oceną,
- dopatrywanie się w zajęciach powtórzenia
sytuacji szkolnej.
Od dwóch lat zmieniono formę arteterapii.
Obecnie stosowaną techniką jest collage. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5
godziny. Prowadzone są przez terapeutę - socjologa. Grupa terapeutyczna jest otwarta. Do
udziału w spotkaniu zapraszani są wszyscy
pacjenci z oddziału. Zajęcia dzielą się na część
plastyczną i dyskusyjną. Istotą spotkania jest
ułatwienie pacjentom wyrażania swych emocji
poprzez twórczość plastyczną, poznanie przeżyć innych oraz nawiązanie wzajemnych kontaktów.
Część plastyczna trwa około l godziny.
Uczestnicy spotkania siadają przy stołach i
otrzymują od terapeuty materiały: kolorowe
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gazety, magazyny, czyste arkusze papieru, mazaki, klej oraz nożyczki. Terapeuta podaje temat, na który pacjenci mają wykonać swoje
prace. Podawane tematy uwzględniają aktualny stan psychiczny pacjentów oraz ich problemy emocjonalne. Najczęściej stosowane są
następujące tematy:

Zadany temat pobudza wyobraźnię pacjenwywołuje szereg skojarzeń i emocji dotyczących określonej sytuacji, zdarzenia. Od
tego momentu rozpoczyna SIę praca zadaniowa pacjentów przejawiająca się ich akiywnością twórczą. Rozpoczynają prace od
przeglądania magazynów, gazet, poszukując
odpowiadających tematowi obrazów. Po znalezieniu odpowiednich zdjęć wycinają i przyklejają na otrzymany czysty arkusz papieru.
Sposób ułożenia na papierze jest dowolny i
zależy od inwencji twórczej pacjenta. W toku
zajęć pacjenci pomagają sobie wzajemnie (wyszukują odpowiednie ilustracje, bardziej
sprawni manualnie pomagają mniej sprawnym). Po skończonej pracy proszeni są o podpisanie swojego collage'u.
ta,

W drugiej części spotkania trwającej 30
minut następuje dyskusja nad tematem wyrażonym formą collage' u. Terapeuta pokazuje
powstałe collage i zachęca pacjentów do wyrażania swych opinii, którzy mówią wtedy o
swoich odczuciach, skojarzeniach oraz o tym
jak widzą problematykę ujawnioną w pracy
każdego z nich. Na końcu wypowiada się sam

autor. Interpretuje poszczególne fragmenty
collage' u. Terapeuta powstrzymuje się od interpretacji!.
Powstałe collage pacjentów przedstawiane
są zespołowi terapeutycznemu następnego
dnia na 0dpFawie i omawiane. Prace interpretowane są p0d kątem:
- formy: sposobu zapełnienia papieru, sposobu wycięcia papieru (prosto, krzywo), kolorystykii" Koncentrowania się na szczegółach
czy teź. całościowego przedstawienia tematu,
- treści: każdy obraz jest omawiany w odniesieniu. do: problemów emocjonalnych danego pacj,elil1ta. Przedstawione w obrazach
treśd ma:ją! duże znaczenie diagnostyczne,
pozwruaj:ą na dokładniejsze określenie 080bowościi pacjenta oraz obrazu psychopatołogreznego jego schorzenia.
Analiza. treści i formy prac pacjenta, jakie
wykonał w trakcie pobytu w oddziale pozwala
na prześFedzenie dynamiki jego zaburzeń i
procesu leczenia (znlienność kolorystyki, bogactwa obrazów, samodzielności wykonania
pracy). Istotna jest też obserwacja zachowania
pacjentów podczas zajęć. Zwraca się uwagę na
spontaniczność reakcji, sposób nawiązywania
kontaktów z współpacjentami, rozumienie instrukcji, trafność interpretacji oraz sprawność
manualną.·
Przedstawię poniżej collage trzech pacjentów leczonych w oddziale.

Pacjentka D.S., lat 72.
Była leczona w oddziale przez 3 miesiące
z powodu depresji. Zachorowała w 2 lata po
śmierci męża. Została przyjęta w dużym niepokoju, lęku, z silnym drżeniem rąk. Przejawiała znaczną bezradność. Przedstawiono
3 jej prace~ które pozwolą prześledzić efekiy
leczenia. Zobaczymy jak postępy w leczeniu
(farmakologicznym i psychoterapeutycznym)
wpływają na jakość i treść wykonywanych
prac.
Na początku hospitalizacji powstała praca
pt. "Miłe wspomnienia (rys. 1). Wspomina w
niej podróże z. mężem po świecie, które bar-
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dzo lubiła. Zwiedziła między mymi Berlin,
który przedstawiła na zdjęciu. Pomimo miłych wspomnień obraz jest depresyjny, przedstawiony przy pomocy czarno.:białego zdję
cia, ubogi ilustracyjnie. Ze wzg~ędu na silne
drżenia rąk miała problem z wycięciem zdję
cia. Korzystała z pomocy sąsiadki.
Druga praca pt. "Ulubione zajęcia" (rys. 2)
powstała po 4 tygodniach leczenia, kiedy to
nastrój pacjentki zaczął się poprawiać, ustę
pował lęk i niepokój. W przedstawionej pracy
cofa się myślami do okresu zdrowia. Lubiła
wtedy organizować przyjęcia, piec, gotować,
utrzymywać porządek w mieszkaniu (zawsze
miała idealnie posprzątane mieszkanie). Lubiła spacery i wycieczki. Praca ta, w porównaniu z poprzednią, jest ilustracyjnie, treściowo
i kolorystycznie bogatsza. Pacjentka na zaję
ciach była znacznie aktywniejsza. Interpretacja słowna pracy rozbudowana. Wykonała
wszystko san10dzielnie.
Trzecia praca pt. "Co by mnie ucieszyło"
(rys. 3, 3a) powstała pod koniec trzymiesięcz
nego leczenia. Ustąpił lęk i niepokój. Pacjentka zaczęła optymistycznie patrzeć na swoją
realną sytuację życiową. W pracy nawiązuje
do siostrzenicy, której wychowywaniem zajmowała się (nie miała własnych dzieci) i z
k1órą była emocjonalnie związana. Obecnie
siostrzenica jest już dojrzałą kobietą, posiada
własną rodzinę i mieszka poza Krakowem.
Teraz wybiega myślami w przyszłość do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, które
planuje spędzić właśnie u niej. Chciałaby
aktywnie włączyć się w przygotowania
przedświąteczne, brać udział w ubieraniu choinki, przygotowaniu świątecznych potraw
(rys. 3), zakupie prezentów i ładnym ich opakowaniu (rys. 3a). Omawiana praca jest kolorystycznie bardzo bogata, wykonana została
dwustronnie z zapełnieniem całej przestrzeni
papieru. Pacjentka na zajęciach była bardzo
ak1ywna, dużo opowiadała na temat wykonanej pracy, pomagała współpacjentom w znalezieniu zdjęć.
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Pacjentka P.M., lat 60.
Hospitalizowana po raz szósty z powodu
paranoi, przebywała w oddziale przez 4 miesiące. Jest osobą wolną. Ma siostrę, z którą
wspólnie zamieszkuje. Usystematyzowane
urojenia prześladowcze dotyczą sąsiadów,
których oskarża o zatruwanie powietrza, jedzenia itp. Tym razem została przyjęta do kliniki w charakterze pacjentki dziennej, była
napięta psychicznie, płaczliwa, nieufna i podejrzliwa wobec otoczenia, w silnym lęku. Ten
jej stan odzwierciedla praca powstała na początku leczenia pt. "Największe przeżycia"
(rys. 4). Przedstawia w niej występujące od 6
lat zagrożenia ze strony sąsiadów. Praca jest
bardzo ekspresyjna, ciekawa artystycznie.
Bardzo trafnie dobrała ilustracje do tematu,
starała się dokładnie i równo wycinać zdjęcia
oraz odpowiednio rozplanowywać na papierze
zagospodarowując całą przestrzeń.

Druga praca pt "Co sprawiłoby mi radość"
(rys. 5) powstała w okresie, kiedy nastrój pacjentki zaczął się stopniowo poprawiać (po
około 2 miesiącach), była ak1ywniejsza, włą
czała się w życie towarzyskie oddziału, była
spokojniejsza. Ten nastrój widoczny jest w
pracy. Marzeniem jej było bowiem wyjechać
wraz z siostrą na, jak określiła, "wyspy
szczęśliwe", aby uciec od ciągłych kłopotów i
problemów, odpocząć w oazie ciszy i spokoju.
W pracy tej ujawniła się charakterystyczna
cecha często prezentowana przez naszych pacjentów, którym wydaje się, że wyjazd do
sanatońum, na wczasy czy na daleką wycieczkę pozwoli uciec od kłopotów i problemów.

Pacjent C.W., lat 69.
Był leczony w oddziale przez 2,5 miesiąca
z powodu zespołu otępiennego z nawarstwieniem depresyjnym. Rok przed hospitalizacją
był jeszcze aktywny zawodowo (jest lekarzem
ortopedą). W tym właśnie okresie doszło u
niego do złamania nogi. Mimo prawidłowego
zrostu kości i braku komplikacji ortopedycznych zaczęły narastać objawy depresyjne w
postaci katastroficznego myślenia, urojeń zu-
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bożenia fmansowego i winy. Ujawniał zaburzenia pamięci, początkowo również orientacji. Był apatyczny, bezradny i bezczynny.
Bardzo dużo czasu spędzał w łóżku.
W początkowym okresie leczenia powstała
praca pl "Moje ulubione zajęcie" (rys. 6).
Pomimo dokładnej instrukcji pacjent nie zrozumiał tematu. Miał olbrzymie trudności zarówno w wyborze zajęcia jak i znalezieniu
odpowiedniej ilustracji. Ostatecznie zrobił
pracę na temat" "Co by mnie ucieszyło". Wypowiedź słowna ograniczała się tylko do paru
słów: dobry samochód i wycieczka zagraniczna. Po dwóch miesiącach leczenia powstała
praca pt. "Zdarzenie, które mile wspominanl"
(rys. 7). W tym wypadku również nie potrafił
znaleźć odpowiedniego zdjęcia do zadanego
tematu. W wyborze oraz interpretacji pomogli
współpacjenci, sugerując związek ilustracji z
jego pracą zawodową. Samodzielnie nie potrafił nic zrobić. W przypadku tych dwóch
można dostrzec postępujący proces otępienny
oraz degradację intelektualną pacjenta, który
jeszcze niedawno był aktywny zawodowo.
Obecnie ma trudności w wykonaniu prostej

czynności.

WNIOSKI
Korzyści collage· u prowadzonego w oddziale gerontopsychiatrycznym są następują
ce:

Fink-Finowicka

l. Stworzenie okazji do aktywności (jest· to
szczególnie ważne dla pacjentów depresyjnych, którzy mają tendencję do izolacji i
przeżywają opory przed podjęciem jakiegokol wiek działania).
2. Danie możliwości pozytywnego przeżycia
(pacjenci depresyjni, którzy mają zaniżoną
sanloocenę i wydaje im się, że nic nie potrafią zrobić, przekonują się, że potrafią wykonać konkretne zadanie zrozumiane i zaakceptowane przez innych).
3. Ułatwianie pacjentom wzajemnego poznania się (pacjenci w trakcie wybierania zdjęć
do ilustracji tematu i interpretacji już gotowych prac poznają swoje zainteresowania,
upodobania i przeżycia). Pozwala im to na
łatwiejsze nawiązanie kontaktu poza zaję
ciami.
4. Zespół terapeutyczny poszerza swoje informacje o pacjentach, lepiej rozumie ich
przeżycia, dokładniej diagnozuje, zwiększa
swoje możliwości terapeutyczne.
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Rysunek 1. Pacjentka D.S.: "Mile wspomnienia" (collage)

Rysunek 2. Pacjentka D.S.: "Ulubione zajęcie" (collage)
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Rysunek 3. Pacjentka D.S.: "Co by mnie ucieszyło?" (collage)
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"""'---------------------------RYSW1ek 4. Pacjentka P.M.: "Największe przeżycia" (collage)

RysW1ek 5. Pacjentka P.M.: "Co sprawiłoby mi radość?" (collage)
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Rysunek: 6. Pacjent C.W.: "Moje ulubione zajęcie" (collage)

Rysunek 7. Pacjent C.W.: "Zdarzenie które mile wspominam" (collage)

