Arteterapia

Uwagi na temat płyt z serii musica nova pt
„Muzyka, która leczy”

„Róża - symbol piękna”
Inicjatywa
wydawnicza
Wydawnictwa
Muzycznego musica nova dobrze wpisuje się
w światowy nurt muzykoterapii relaksacyjnej.
Celowość wydawania tego rodzaju płyt potwierdzają badania naukowe prowadzone w różnych
ośrodkach muzykoterapii, zwłaszcza w Stanach
Zjednoczonych i w Skandynawii. Była o nich
mowa m.in. na IV Europejskiej Konferencji
Muzykoterapeutów w Leuwen (Belgia), a także
na IX Światowym Kongresie Muzykoterapii w
Waszyngtonie, w Centrum Muzykoterapii w
Sandane (Norwegia) położonego nad malowniczym fiordem, które dzięki wszechobecności
muzyki, właśnie takiej jaką propaguje Wydawnictwo musica nova promieniuje spokojem,
pięknem i życzliwością dla świata i ludzi daleko
poza granice wyznaczone budynkami Departamentu Muzykoterapii. Nie jest przypadkiem, że
czołowy współczesny teoretyk muzykoterapii
prof. Even Ruud zajmujący się wpływem muzyki
na jakość życia pochodzi z Oslo, stolicy Norwegii. Podobne badania, ale jeszcze w szerszym
kontekście, bo obejmującym wpływ sztuki na
życie i zdrowie prowadzone są w Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, jak również w Instytucie Pedagogiczno
– Artystycznym UAM w Kaliszu.

Z witryny www.musicanova.one.pl

Studenci specjalności „Arteterapia” jak również fakultetu „Sztuka w medycynie” wyrażali się
bardzo pochlebnie na temat prezentowanych im
nagrań takich jak „Light at Heart” oraz „Nature
sound”. Nagranie „Woodlands Stream” uznali za
bardziej naturalne, wyciszające i napawające
optymizmem niż inne podobnego typu nagrania
zagraniczne, które łączą odgłosy natury z muzyką
barokową. Nie mogę jednak stwierdzić, czy tak
pozytywnie oddziaływała sama muzyka, czy też
jakiś wpływ miała zapowiedź, co do charakteru
płyty oraz demonstrowane reprodukcje malarstwa i artystyczne zdjęcia krajobrazów. Takie
połączenie muzyki, obrazu i słowa jest najprostszą formą muzykoterapii typu GIM (Guided
Imagery in Music), czyli wyobraźni sterowanej
muzyką. Muzykoterapii takiej nie można prowadzić bez odpowiedniej muzyki – płyty z serii skandynawskiej są jak najbardziej przydatne do
stosowania zarówno indywidualnego, jak i pod
kierownictwem wykwalifikowanego muzykoterapeuty.
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„Róża - symbol miłości”

