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13 Priebeh arteterapeutické procesu 

Výtvarná tvorba v procese arteterapie nie je obyčajný proces, či zrealizovaný 

prejav navonok. Často cez výtvarnú tvorbu  vychádzajú na povrch skryté zážitky, sny, 

emócie, ktoré by pri inom prejave ostali skryté. 

Prvý kontakt žiaka s arteterapeutom a arteterapeuta so žiakom je kľúčovým 

momentom v arteterapeutickej intervencii. Ide nielen o zoznámenie sa dvoch, či 

viacerých osôb, ale ide predovšetkým o zoznámenie sa s prostredím, v ktorom má 

postupne vznikať vzťah a dôvera pri hľadaní a riešení problémov (Kováčová In: 

Kováčová, Guillaume, 2010). 

Šicková-Fabrici (2008) uvádza priebeh arteterapeutickej aktivity so žiakom 

nasledovne:  

 zahájenie terapie – začína privítaním a oboznámením žiaka s priebehom 

práce. Patrí tu rozhovor o uplynutom čase od poslednej terapie, 

uvoľňovacie cvičenia, meditácie pri hudbe, vizualizácie;  

 hlavná činnosť – zameraná na hĺbku vnímania žiaka, pocity, ktoré pri 

tvorení prežíva;  

 diskusia a spätná väzba – snažíme sa nadviazať rozhovor, získať názor 

žiaka na spoluprácu, výtvarnú činnosť, či techniku (žiak môže popísať 

farebnosť, tvary vo svojom diele). Je však nutné vnímať, či má žiak chuť 

niečo povedať, alebo má potrebu vstrebať pocity v tichosti;  

 zakončenie a záver, celkové zhodnotenie arteterapeutického stretnutia, 

motivácia a povzbudenie k ďalšiemu stretnutiu. 

Ženatá (2005) píše, že samotné maľovanie je jedna z najdôležitejších a 

najpodstatnejších fáz práce v ateliéri. Táto tichá, koncentrovaná práca, kedy sa jedinec 

sústredí len sám na seba a prežíva veľmi dôležité momenty rozhodovania, je dôležitou 

formou v činnosti. Je to proces komunikácie samého so sebou a spôsob neracionálneho 

uchopenia svojho vnútorného sveta, výjavy nepochopiteľných máp a štruktúr, ktorých 

vyjadrenie vyvoláva silné emócie, prežívané ako napätie, alebo uvoľnenie. Dušou 

arteterapie je samotný arteterapeut, ktorý bezprostredným prijatím človeka, takého aký 

je, ako originálnej a autentickej ľudskej bytosti, odhaľuje možnosti arteterapie v 

pomáhajúcom procese. Hoffman (In: Šicková-Fabrici, 2008) sa domnieva, že 

arteterapeuti by mali do terapie zahrnúť aj samých seba a mali by byť ochotní sa tiež 

zmeniť. Arteterapeut nemá stáť mimo arteterapie. Arteterapia by mala prinášať 

uvoľnenie, sebaprežívanie a sebavnímanie, vizuálne i verbálne usporiadanie zážitkov, 

poznanie vlastných možností, primerané sebahodnotenie, rast osobnej slobody a 

motivácie, slobodu pre experimentovanie pri hľadaní výrazu pocitov, emócií, alebo 

konfliktov, rozvoj fantázie, nadhľad, celkový rozvoj osobnosti.  

 


