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16 Výtvarná reflexia v arteterapii 

Arteterapeutický proces spočíva nielen v terapeutovej interpretácii a rozbore prác 

klienta, ale aj sám proces výtvarnej tvorby má liečebný a korektívny potenciál, môže 

podporovať kontakt s terapeutom, aktivizovať človeka a uľahčovať jeho sebavyjadrenie. 

V arteterapii sa môžu využívať kresbové testy, testy farieb a iné pôvodné 

psychodiagnostické metódy. Výber výtvarných techník vyplýva z celkovej 

východiskovej koncepcie aplikovanej terapie. Reflexia
52

 prebieha niekedy ešte dlhší čas 

ako samotný proces tvorby. Akceptuje aj transcendento
53

, ako určitú formu zmyslu 

života, nakoľko človek od nepamäti hľadá niečo z čoho všetko vôkol neho je, ale 

nepresvedčuje a nevnucuje žiadne ideologické presvedčenie. Pracuje najmä s tvorbou a 

reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie 

umeleckého diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjať tvorivosť, schopnosť 

komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo 

zmiernenie ťažkostí chorého človeka. 

Reflexia
54

 môže byť verbálna a neverbálna. V rámci arteterapie sa využívajú obe 

formy. Vyjadrovanie obrazmi alebo aj slovami. Pri verbálnej reflexii sa snažíme 

o vysvetlenie arteterapeutizovanej aktivity slovami, reflektujeme problematiku slovne. 

Môžeme využiť aj umelecké slovo alebo text. Pri neverbálnej reflexii sa vyjadrujeme 

mimoslovne, umeleckými prostriedkami alebo nástrojmi, t. j. kresbou, maľbou, 

trojrozmerným prejavom, alebo inými umeleckými druhmi ako je výtvarné umenie.
55

,
56

 

Arteterapeuti berú do úvahy najmä nasledujúce atribúty výtvarnej reflexie svojich 

klientov: integráciu, dezintegráciu, kompozíciu, použitie farieb, obsah ale aj proces, v 

ktorom bola výtvarná reflexia vytvorená, s ohľadom na špecifický individuálny 

symbolický materiál. Súčasne sa zaznamenávajú písomne verbálne aj neverbálne 

                                                           
52

 Lepšie porozumenie vlastným emóciám cez zážitok na sebe – a tým aj porozumenie. Arteterapia 
predstavuje symbolické vyjadrenie, poznávanie a vnímanie seba a sveta prostredníctvom umeleckých 
zážitkov, ktoré vychádzajú z vlastného tvorivého prejavu. Reflexia je vyšší stupeň vedomia a 
duchovnosti, premýšľanie o vlastnom zážitkovom prúde, procesoch vlastného vedomia. 
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 Transcendentno je to, čo sa nachádza za (napríklad to, čo sa nachádza za hranicami vedomia, 
poznania, životného sveta a pod.). V rámci manifestácie transcendentna vo vedomí možno vyčleniť 
výrazný významový komplex označovaný ako numinózum, ktorý zakladá špecifikum náboženského alebo 
magického vzťahovania sa človeka k svetu. Pokiaľ je transcendentno v tomto zmysle poznateľné iným 
spôsobom poznania ako nazeraním, označuje sa ako relatívne transcendetno; javy, ktoré ležia úplne 
mimo hraníc myšlienkového poznania, t. j. nepoznateľné nijakým spôsobom nazerania, sú absolútne 
transcendentné. O nich možno tvoriť myšlienkové konštrukcie, ktoré však ležia mimo hraníc vedy. 
54

 Pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt. 
55

Tvorbou umeleckého diela umelec oddychuje, jeho vnímaním oddychuje recipient.  Recipient 
pristupuje pred umelecké dielo s určitými očakávaniami a v komunikácii s dielom (–> estetické vnímanie) 
vzniká –> estetický zážitok. Človek sa stáva recipientom až pri vnímaní diela, avšak je potenciálnym 
recipientom vždy, pretože v sebe nesie predchádzajúce estetické skúsenosti, má určité estetické názory 
a potreby a má určité očakávania od diela či od vnímania. 
56

 Expresívna funkcia – funkcia umenia. Prostredníctvom umeleckého diela môže umelec vyjadrovať 
obsahy svojho vedomia; prípadne recipient (alebo sociálna skupina) môžu prostredníctvom vcítenia sa 
do diela prezentovať dielo ako vyjadrenie svojich predstáv. 
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odpovede autora, takisto ako jeho asociácie. Intuícia je vrodená záležitosť, ale získava 

sa aj skúsenosťami, poznaním. 

V arteterapii existujú dve línie. Jedna tvrdí, že samotný proces tvorby je liečivý a 

netreba ho analyzovať. Druhá sa snaží výtvarné reflexie analyzovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


