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10 Arteterapia a jej liečivý a preventívny potenciál 

Vytváranie spontánnych obrazov a objektov (ako hlavná náplň arteterapie) je 

aktom mentálnej hygieny. Arteterapia umožňuje nielen uvoľňovať napätie priamou 

ventiláciou a predchádzať tak deštruktívnemu správaniu, ale zmierňuje i prežívanú 

psychickú záťaž, aj keď len v symbolickej rovine. Stretávajú a prelínajú sa v nej ciele 

voľnočasových aktivít, vzdelávania, výchovy, liečby, psychoterapie i sociálnej práce. Z 

hľadiska zamerania arteterapie môžeme vyčleniť tri základné okruhy arteterapeutickej 

práce z hľadiska veku: arteterapia s deťmi a s dospievajúcimi, s dospelými  ľuďmi a so 

seniormi. V rámci týchto okruhov môže arteterapeut pôsobiť na relatívne zdravú 

osobnosť (psychicky a fyzicky) v zmysle rozvíjajúceho, výchovného či preventívneho 

programu alebo na handicapovaného človeka (psychicky a fyzicky). Vždy však ide 

o formu pomocnej liečby. Liečba spočíva v stíšení sa a koncentrácii sa k tvorbe, pretože 

to sú základné prejavy a potreby k tvorbe. Celý arteterapeutický priebeh spočíva vo 

výtvarnom prejave. Niekedy sa počas výtvarného prejavu pýtame autorov na priebeh 

počas tvorby, na pocity, ktoré sa s priebehom procesu tvorby spájajú alebo sa pýtame 

z dôvodov kontroly nad postupom nasledujúcich krokov. Ide o reflexívny dialóg, ktorý 

nám môže poodhaliť nasledujúce aktivity v tvorbe. Tento prejav je pomerne dôležitý, 

odzrkadľuje to, do akej miery sa nám autor arteterapeutickej práce dokázal psychicky 

otvoriť a svojou tvorbou tak aj prejaviť. Nikdy sa však nesleduje primárne len estetika 

tvorby, ale pokiaľ na nej záleží samotnému tvorcovi, potom je jeho súčasťou, a teda aj 

súčasťou arteterapeutickej interpretácie. Čím častejšie sa realizuje arteterapeutická 

aktivita, tým skôr sa nám môže autor prejaviť. Samozrejme, že arteterapeut nesmie 

zadávať úlohy vtedy, ak je to pre tvorcu zaťažujúce. Ak záťaž pominie, je tu možná 

forma projekcie, alebo jednoduchšej formy koláží, pri ktorých sa človek sústreďuje na 

vyhľadávanie vhodných obrázkov, ktoré potrebuje k vyjadreniu vlastnej myšlienky 

počas arteterapeutickej aktivity. Koncentrácia a interpretácia sa tak prepájajú do 

záverečnej podoby arteterapeutického diela. 

Symbolika je výrazom determinácia, ktorá podlieha našej individuálnej praxi. 

Symbolické obsahy možno uchopiť v mieste ich prejavu, teda v predvedomí, s ktorým 

je spätá reč obrazu. Zobrazenie, proces vizualizácie, po logike prahnúcom rozume 

umožňuje, aby temné stránky duše na pôdoryse spomienok, s fantáziou a predstavami 

usporiadalo, transponovalo a vytváralo z nich celistvý útvar – artefakt
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. Práve ten je 

priestorom projekcie a následného transferu symbolizuje obsahy do spoločensky 

prijateľnej polohy. Tento "adaptačný proces" je sférou záujmu činnostnej zložky 
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 Dielo ľudských rúk, ktoré nesie znaky hotového umeleckého diela. Má vecný charakter, je zmyslovo 
vnímateľný. Tvorí nevyhnutnú súčasť umeleckého diela. Niekedy sa stotožňuje s umeleckým dielom, 
niekedy sa odlišuje od neho a považuje sa za nositeľa umeleckého diela (resp. umeleckého obrazu), 
ktoré vzniká v interakcii s recipientom. Niekedy sa nepovažuje za nevyhnutnú súčasť umeleckého diela, 
lebo recipient môže mať zážitok zo vzťahu s akýmkoľvek predmetom. Problém umeleckého artefaktu 
vyvoláva otázky najmä vo vzťahu k interpretačným umeniam a k niektorým tendenciám v umení 20. 
storočia. 
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arteterapie. Činnostná zložka sa tak podieľa na upevňovaní zdravia. Tematická výtvarná 

tvorba čiastočne určuje obsah tvorby čím poskytuje možnosť zamerať sa na špecificky 

závažné témy. Tak isto  pomáha pri prvých výtvarných pokusoch a dodáva pocit istoty. 

Zadaná téma by nemala pôsobiť obmedzujúco, naopak mala by slúžiť k odkrytiu 

kreativity a odstráneniu zábran. Arteterapia obohacuje toho kto tvorí, aj toho, kto vedie 

arteterapiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


