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Intemodalite (intermodality), ʻmultimodalityʼ, ʻmulti-modal approachʼ ve ʻintegrated arts approachʼ 
gibi bir çok isimle sanat psikoterapileri (arts psychotherapies or creative arts therapies) literatürüne 
bulunan temel bir kavram olup, birden fazla sanat dalının ardarda, ilintili olarak veya anlamlı bir 
bütün halinde kullanıldığı ifade şekline verilen genel isimdir. Dans/hareket terapisinde (DHT) 
yaygınca kullanılan modellerden otantik hareket (authentic movement) çalışmalarında olduğu gibi, 
doğaçlama ağırlıklı drama ve müzik terapi çalışmalarında, -ifadenin zamana dayalı doğasından 
ötürü- uçup giden yaratıcı deneyimi somutlaştırmak ve belgelemek amacıyla, seans sonlarında 
yaratıcı ve izdüşümsel (reflective) yazı ve resim çalışmalarına yer verilmesine rağmen, 
intermodalite sıklıkla dışavurumcu sanat terapisi (expressive arts therapy) ve fenomenolojik 
yaklaşımla birlikte anılır. Şüphesizdir ki,  bu durum dışavurumcu sanat terapistlerinin (DST) 
eğitimlerinde intermodalitenin yaratıcılığı körükleyen, oyunu besleyerek geliştiren, yorumlama 
sürecini sağlamlaştıran, eylem ve kaynak odaklı bir terapi süreci temin eden bir  yaklaşım olarak 
defalarca altınının çizilmesinden kaynaklanır.

Türkçe terminoloji de ısrar etmek istediğimizde, birleşik sanat  yaklaşımı olarak 
değinebileceğimiz, intermodalite intermodel transfer ya da sanatlar arası geçiş adı verilen, akıcı 
bir biçimde bir sanat dalından diğerine geçişi içeren yaratıcı süreci esas alır.

Aşağıdaki tasvirler intermodel transfer ya da sanatlar arası geçişe geniş bir örnek yelpazesi 
sunuyor:

• Akrilik boya ile resim yaparken kullanılan kaligrafik kol hareketlerine bedensel/kinestetik 
farkındalıkla yaklaşarak, bir hareket araştırmasına (movement exploration) başlanıldığında 
görsel sanatlardan dansa geçiş sağlanabilir.

• Resmedilen bir figürün teatral yada dansı içeren bir 
canlandırılması ile resimden doğaçlama performansa  
geçiş gerçekleşebilir.

• Yine resim ile çalışılırken beliren bir figürün gruba veya 
danışana söyleyecekleri hayal edilerek yaratıcı yazı 
çalışmasına geçiş yapılabilinir, bir mektup, hikaye yada 
şiir ortaya çıkartılabilinir. 

• Maske, kukla gibi sanatsal geleneğin barındırdığı heykel 
yapımını ve ardından gelen performansın bulunduğu 
çalışmalarda sanatlar arası geçişlere sıklıkla rastlanır.

• Dans ederken, bireyin kol ve bacaklarının yer ile 
temasından çıkan seslerin farkındalığı ile, danstan 
m ü z i ğ e g e ç e r e k b i r r i t i m d o ğ a ç l a m a s ı 
gerçekleştirilebilinir.
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Birey  intermodel geçişler sayesinde, ürettiği sanat eserinin estetik ve düşsel gerçeğini 
derinlemesine deneyimleme fırsatını elde eder. Yorumlama esnasında zihinsel olarak fikir yürütmek 
yerine, resmedilen bir imge, dans yoluyla canlandırıldığında, imgenin barındırdığı sembolik anlam 
gerçek bir yaşantıya dönüşebilir. Birey  bilişsel çağrışımların ötesinde bütünlük taşıyan anlamları 
keşfedebilir. 

‘İntermodalite ya da Birleşik Sanat Yaklaşımı’ ● BİHTER YASEMİN ADALI, MA, EXAT © 2012


