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Művészi tevékenység közben agyunk 
rendkívül aktív, ennek köszönhetően 
csökken a stressz és a szorongás. Tehát az 
egész család jól jár, ha anya néha kimozdul 
a pici mellől, és alkotni megy. 
írta: VIRÁG HENRIETTA

WORKSHOP-TAPASZTALATOK

UNGVÁRINÉ CSONTOS ADRIENN 
KERÁMIAKÉSZÍTŐ:
Míg a kerámiafoglalkozásokra érkező gyerekeknél 
az a cél, hogy az agyagból a kezük között ajándék 
szülessen valamelyik családtag számára, addig az 
anyukáknak maga a tevékenységbe való belemerü-
lés, a kikapcsolódás a fontos. Általában kétórás fog-
lalkozásokat tartok, ennyi időre talán nem jelent ak-
kora logisztikai feladatot az egészen pici gyerekek 
felügyeletének megszervezése sem. Minden egyes 
alkalommal megtapasztalom, hogy milyen érdekes 
ívük van ezeknek a foglalkozásoknak. Az elején az 
anyukák többsége beszélget, ismerkedik egymással, 
hamar kialakul a jó hangulat, hamar meglesz a közös 
téma, aztán egyre csendesebbé válnak, megszűnik 
számukra a külvilág, és némán elmerülnek a saját al-
kotásukban. Ez az ő idejük, ilyenkor úgy érzem, kár 
megtörni a csendet, a két óra pillanatok alatt eltelik.

A legkisebb gyerekem 
megszületése után 
érintett meg köze-

lebbről a kerámiakészítés világa. 
Hogy miért pont akkor? Ezen sok-
szor elgondolkozom. Abban az idő-
szakban hetente egyszer nyílt rá 
lehetőségem: néhány eltöltött óra 
a tanműhelyben, ami egyben az 
én rövid kimenőmet jelentette a 
pelenkák mellől. A gyerekek nő-
nek, velük együtt a mozgásterem 
is, de a monoton hétköznapok túl-
élésében a mai napig társam az 
agyag. Nem ritka történet, az 
anyaság első éveiben sokszor na-
gyobb fokozatra kapcsol az alkotá-
si vágy.

A KÖZÖSSÉG EREJE
Kézműveskedni egyedül is lehet 
otthon, de az élményt össze sem 
lehet hasonlítani azzal, amikor 
csoportban alkotunk, főleg olyan-
kor, ha amúgy is keveset találko-
zunk felnőttekkel. – A nők életébe 
nagy változást hoz a gyermekük 
születése. A normatív krízisnek 
nevezett állapot minden édes-
anyát érint, elkerülhetetlenül meg 
kell küzdeni a megváltozott hely-
zettel – mondja Tehenes-Bähr Katalin 
klinikai szakpszichológus, aki Kra-
iss Ildikó művészetterapeutával kö-
zösen vezet művészetterápiás cso-
portot kisgyermekes anyukák 
részére a ceglédi Egészségfejlesz-
tési Iroda szervezésében. – A több-
generációs család védő funkciója 
és a különböző közösségekhez tar-
tozás mára megváltozott, az anyu-
kák gyakran egyedül maradnak fi-
zikai és érzelmi terheikkel. 
Minimális az az idő, amikor saját 
magukkal tudnak foglalkozni, és 
tisztázni tudják belül, hogy milyen 
folyamatokon mennek keresztül. 
A napi rutin, a kisbabával való hu-
szonnégy órás folyamatos készen-
lét gyakran teljesen eltereli a fi-
gyelmüket a saját szükségleteikről. 
A közösségi média sokszor csak 
látszólag jelent kilépést, az édes-
anya az interneten többnyire idea-

lizált kisbabák és anyukák képét látja, ezért nehezen 
talál azonosulási pontot saját valóságával. A valódi ta-
lálkozások és a saját érzésekkel végzett munka lehe-
tőségét kínálják fel a baba-mama klubok és más, kis-
gyerekes anyukáknak szervezett programok. 

MŰVÉSZETTERÁPIA
– A művészetterápia segít kifejezni az érzelmeinket a 
szabad alkotás kreatív folyamatán keresztül – folytat-
ja a pszichológus. – Az alkotáson keresztül könnyen 
felszínre hozhatók és a kialakult mű alapján megbe-
szélhetővé válnak a szavakkal nehezen megfogalmaz-
ható érzések. Az alkotás így a kommunikáció egy for-
mája, ahol nincs jó vagy rossz megoldás, már maga a 
folyamat felszabadító hatású. A kreativitás aktivizálá-
sa segít integrálni a jobb és bal agyfélteke működését, 
a művészetterápia hatására pedig mélyül az önisme-
ret, reálisabbá válik az énkép, javul a jövőkép, nő az 
érzelmi stabilitás, és hatékonyabb lesz a probléma-
megoldás.

A művészetterápia széles skálán alkalmazható, 
a pszichés betegségek kiegészítő terápiáján túl, a lelki 
egészség érdekében lehet egyfajta prevenció is. – Míg 
egy kézműves-foglalkozáson maga az alkotás, a vég-
eredmény a legfontosabb, addig a művészetterápiás 
csoportban az alkotás folyamatára fektetjük a hang-
súlyt – mutat rá a különbségre Kraiss Ildikó művé-
szetterapeuta. – Visszük a témát, alkotunk, amihez 
nem szükséges semmilyen művészi véna. Végül pedig 
beszélgetünk az átélt érzésekről, a felbukkanó gondo-
latokról. Alkotás közben olyan lelki tartalmak is fel-
színre kerülhetnek, amelyek szóval nehezen kifejez-
hetők, alkotásba fordítva és kívülről rátekintve 
azonban felismerésekhez juthatunk. A művészetterá-
pia biztonságos módja az elakadások feldolgozásának, 
azonban a komolyabb lelki munkához mindenképp 
szakember vezetése kell. Nyitott csoportjainkban, el-
fogadó légkörben gyakran a csoporttagok által hozott 
témát is feldolgozzuk, de mindenki csak annyit oszt 
meg a csoporttal, amennyi neki kényelmes. Azt ta-
pasztaljuk, hogy a résztvevők fokozatosan merik ki-
mondani egymás előtt a problémáikat, mert sokszor 
azt hiszik, hogy ez csak velük történik meg, hogy csak 
ők az ügyetlenek, akik itt botladoznak az élet ösvé-
nyein, aztán szép lassan kiderül, hogy mások is ha-
sonló gondokkal küzdenek. A csoportvezetők feladata, 
hogy mindenki a saját tempójában haladjon az önis-
meret útján, és megerősödjön anyai szerepében, hi-
szen a gyerekeiknek is az a jó, ha az édesanyjuk jól 
érzi magát a bőrében.

ALKOTNI 
JÓ!

MEGYERI KATA, A FLOWERS 
ÉLETMÓDMŰHELY PROGRAMSZERVEZŐJE:
Különösen fontosnak érzem ma azt a fajta közösség-
építést, ahol valóban befogadnak. Az általunk szer-
vezett workshopok esetében erre különösen törek-
szünk, legyen szó szappankészítésről, kerámia- 
kurzusról vagy bármilyen más foglalkozásról. A részt-
vevők általában figyelemmel kísérik egymás munká-
ját, tapasztalatcserék kísérik az alkotás folyamatát. 
A közösségnek különösen fontos szerepe van a ba-
bavárás és a kisgyermekes otthonlét ideje alatt. Ha 
az alkotni vágyó anyukák összejönnek, akkor az 
egyet jelent azzal is, hogy olyanok beszélgethetnek 
egymással napi problémákról, örömökről, akik 
ugyanabban a cipőben járnak. Igaz ez bármire, a kö-
zös érdeklődés magától közösséget kovácsol, mi, 
a szervezők csak a keretet adjuk hozzá.

SZANISZLÓ ILDIKÓ, PORCELÁNFESTŐ 
ALKOTÓMŰHELY:
A kreatív munka számomra egyfajta meditációt is je-
lent. Ezt észreveszem azokon a felnőtteken is, akik 
eljönnek hozzám alkotni: sokszor se nem látnak, se 
nem hallanak közben, csak arra figyelnek, hogy mit 
és hogyan csináljanak. Próbálom ezt átadni, megmu-
tatni azoknak is, akik azt mondják magukról, hogy 
ügyetlenek ehhez. Úgy gondolom, hogy mindenki-
nek lehet olyan technikát mutatni, amivel csodát tud 
alkotni, csak legyen rá nyitott. Számomra nagyon jó 
érzés, ha valaki a workshop végén, a kezdeti bizony-
talanság, ódzkodás ellenére elégedetten távozik. Ha 
csak magát a tárgyat néznénk, akkor azt is mondhat-
nánk, hogy nem éri meg, mert sokszor többe kerül 
valamit megcsinálni, mint készen megvásárolni, még-
is érdemes áldozni rá, mert egyedit alkotni nagyon jó 
dolog.
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