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18 Hodnoty diela v arteterapii 

Hodnoty diela, ktoré vznikajú pri arteterapeutickom sedení sú originalita
57

, 

autenticita, sila zážitku
58

,
59

, zaujatie, imaginácia. Nepostrádateľnými pri arteterapii sú 

dôvera a empatia
60

. Zmysel takejto výtvarnej práce bude naplnený len vtedy, ak bude 

práca spontánna. Arteterapia vyžíva fakt, že pri tvorbe je nutné prejavovať fantáziu, či 

už úmyselne, alebo neúmyselne. Tak sa odkrývajú ľudské vlastnosti, pohnútky, skryté 

názory a bolesti. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný 

rešpekt. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, 

sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a 

nadhľad. Hodnoty diela, ktoré vznikajú pri sociálnej terapii – arteterapii sú originálne, 

autentické, vzniká sila prežitku, zaujatie, imaginácia. 

Originalita je vlastnosť niečoho pôvodného, pravého, nenapodobneného. Také je 

výtvarné dielo vzniknuté počas arteterapeutickej jednotky. Je stále pôvodné, lebo vzniká 

počas aktivity jedným človekom spontánne a voľne. Originalita diela je aj v skupinovej 

práci. Aj tam vzniká niečo pôvodné a nenapodobnené. Je to mnohonásobná interpretácia 

myšlienky, kedy vzniká výtvarná práca.  

Autentický predstavuje význam pravý, pôvodný alebo hodnoverný. Výtvarná 

práca, či dielo, ktoré vzniklo je stále pôvodné a hodnoverné vo vzťahu k svojmu 

autorovi. Obsahuje výpoveď v zmysle jedinečnosti zobrazenia.  

Sila zážitku je vždy individuálna. V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá 

ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu 

sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás 

skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco. Na vyrovnanie sa s 

desivými zážitkami potrebuje človek vnútornú silu. Arteterapia využíva projekcie 

zážitku do výtvarného prejavu. Prejavujú sa ako kreatívne sily, rozhýbu stuhnutosť, 

pomáhajú zmene. 
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 Novosť a neopakovateľnosť ľudských činov a produktov. Jeden z kľúčových termínov estetiky 
posledných storočí. Ak sú kultúrny produkt či umelecké dielo originálne, znamená to, že dielo vzniklo v 
neopakovateľnej situácii, v ktorej sa ideálne stretli schopnosti umelca, jeho myšlienky a predstavy o 
umeleckom diele, umelecký materiál a umelecké prostriedky, ktoré mal k dispozícii, kultúrna tradícia, na 
ktorú nadväzoval a súčasne vzniklo umelecké dielo posúvajúce estetické normy a vyvolávajúce hlboké 
estetické zážitky. Kvôli tejto zložitosti je neopakovateľná, nemožno ju však stotožňovať s novosťou, ktorá 
sa zakladá len na ľubovôli akýchkoľvek nápadov tvorcu. Originálne dielo sa vo svojej komplexnosti nedá 
vytvoriť nanovo, môžu vznikať už len jeho kópie, alebo ďalšie originálne diela rozvíjajúce toto dielo. 
Originalita je vrcholným produktom tvorivosti. Originalitu narúša –> akademizmus, –> epigónstvo a 
nevyskytuje sa v –> gýči. V umení 20. storočia sa originalita umelca stala jedným z hlavných cieľov. –> 
inovácia à inventio. 
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 Funkcia umenia. Umelecké dielo poskytuje recipientovi hlboké zážitky, ktoré by bez neho neprecítil. Je 
mnohokrát v pozadí akejkoľvek inej –> funkcie umenia. 
59

 Zážitok je každý duševný jav, ktorý jedinec prežíva; je vždy vnútorný, subjektívny, citovo sprevádzaný; 
je zdrojom osobnej skúsenosti, hromadí sa celý život a utvára jedinečné duševné bohatstvo každého 
človeka. Zážitok je výsledok alebo konštituent prežívania. 
60

 Vcítenie. 
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Zaujatie a imaginácia nás posúvajú v rovine interpretácie, kedy sa dostávajú na 

povrch výpovede s pozadím toho nakresleného či namaľovaného alebo vytvoreného, či 

už kolážou alebo materiálmi v trojrozmernom priestore. Autor sa príliš nestará o 

formálnu stránku svojich obrazov, dôležitá je pre neho sila zážitku a spontánny výraz. 

Arteterapia využíva fakt, že pri tvorbe je nutné prejavovať fantáziu, či už úmyselne, 

alebo neúmyselne. Tak sa odkrývajú ľudské vlastnosti, pohnútky, skryté názory a 

bolesti. Výtvarná expresívna tvorba je prostriedkom sebavyjadrenia. Môže nám pomôcť 

nadviazať kontakt s duchovnými rozmermi a zdrojmi životnej energie vlastného ja. 

Uvoľňuje mocnú a tvorivú silu spočívajúcu v nás všetkých bez ohľadu na prekážky, 

ktoré v nás boli nami alebo druhými vytvorené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


