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19 Svet výtvarných odpovedí 

 

V tejto kapitole si ukážeme vybrané výtvarné práce, ktoré vznikli v rámci 

arteterapie s dospelými ženami počas ich štúdia na vysokej škole v odboroch 

predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených. 

Študentky boli vo veku dvadsaťdva až tridsaťpäť rokov. Práce vznikali postupne ako 

súčasť pedagogického procesu. Vybrali sme z techník, ktoré sa praktizujú v rámcoch 

arteterapie. Boli to techniky v kresbe, maľbe, domaľovanej koláži, muchláži a kresbe a 

prstomaľbe. Výtvarná technika bola vždy stanovená k jednotlivým témam. Študentky 

mali k dispozícii celkovo po dve vyučovacie hodiny. Ich práce priniesli rôzne podnety 

a boli v rôznych výtvarných štýloch. Zaujímavé boli v kresbe a maľbe, ale aj 

v kombinovaných postupoch. Muchláž sa osvedčila ako projektívna technika, kedže sa 

v závere práce kreslia objekty, ktoré vznikali na základe pokrčenia papiera a následného 

zobrazovania po vykrčených líniach papiera, čo dodalo prácam jedinečnosť 

a neopakovateľnosť. 

 

Obrázok 1 Muchláž. Na tomto obrázku je použitá technika muchláž (pokrčenie papiera) 

a kresba náhodne vytvorených tvarov z voľne vzniknutých rýh pokrčeného papiera. Zobrazenia, 

ktoré takto vznikli môžeme považovať za symbolické. Ak by sme chceli interpretovať obrázky, 

zvolili by sme symboliku kvetu, skál, slnka a hôr. Jednotlivé obrazce sme následne 

interpretovali ako súčasť povahy študenta v jedinečnom obraze, keďže je málopravdepodobné, 

že rovnaký symbol vznikne aj inokedy. Slnko predstavuje centrum vesmíru, čo znamená, že 

študentka má vo svojej povahe dominantný cieľ a je zameraná na dôležitý aspekt. Je milá 

a srdečná, veselá. Hory a skaly predstavujú prekážky, ktoré je treba zdolať a vyriešiť 

v najbližšom čase. Kvetiny predstavujú jemnosť a sústredenosť na najbližšie ciele. Sú tam určité 
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vzorce číslic, ktoré sme identifikovali na základe počtu lupeňov, čiže tak sme našli číslicu tri 

a päť. Číslica tri obsahuje v sebe symboliku troch kráľov alebo symboliku svätej trojice. Číslica 

päť nás odkazuje na päť Kristových rán. Všetky kvetiny tak v sebe v tejto práci predstavujú 

úsilie zdolávať prekážky a nachádzať vhodné riešenia. 

 

 

Obrázok 2 Muchláž. Táto práca v technike muchláže a kresby perom nám poukazuje na 

nasledujúce motívy: šarkan, ruka, bábka, trojuholník, šípka, písmeno, kniha, húsenica. Všetky 

vzniknuté obrázky sa dajú vysvetliť napríklad aj takto: šarkan je symbolom jesene, niečo sa 

chýli ku koncu, očakáva sa záver nejakej udalosti, ktorú však máme vo vlastných rukách, čo je 

odkaz na to, že šarkan je v určitom zmysle hračkou, ktorú ovládame vlastnými rukami a vie 

lietať len keď fúka vietor. Ruka je symbolom človeka, je jednou z dvojice, z páru, ktorý niečo 

vytvára. Slnko je stredom vesmíru, je centrom diania, považuje sa tiež aj za kráľovskú bytosť, 

asociácia na kráľa Slnko. Trojuholník odkazuje na symboliku číslice tri, opäť symbolika trojice 

alebo rozprávkovej symboliky, do tretice všetko najlepšie. Môžeme povedať, že asociácie sú 

poskladané aj z ďalších prvkov, ktoré autorka videla v pokrčených ryhách papiera, a to sú 

húsenica ako symbolika jednej etapy života motýľa, kniha ako vedomosti, či poznanie a šípka, 

ako niečo, na čo sa v obraze odkazuje. Zaujímavý je symbol písmena F a obrazec bábky. Tú 

môžeme vysvetľovať ako niečo, čo je v iných rukách. Pozor, nie je to bezmocnosť, ale určitá 

forma hry. Niekedy hovoríme, že život sa s nami hrá.  
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Obrázok 3 Muchláž. Na tomto obrázku je zreteľne vidieť ryhy z pokrčenia papiera, ako 

náhodne môžu vzniknúť následné obrazce, ktoré autorka videla, keď papier postupne rozvinula. 

Opäť tu nachádzame symboliku slnka, kvetín, hôr, je tu aj pavúk, ktorý je symbolom šťastia ale 

aj niečoho, čo sa spája so sieťou. Niekedy kvetiny rozlišujeme aj podľa druhu, čo odkazuje aj na 

symboliku druhu kvetín, ruža je symbolom kráľovny kvetín, je vzácna v šľachetnosti 

a ušľachtilosti. Všetky obrazce vznikajú na princípe náhody pokrčenia papiera, no obrazce, 

ktoré vzniknú vidí autor aj na základe toho, na čo je jeho myseľ najviac sústredená. Je to niečo 

podobné, ako keď sa človek testuje obrazovými testami. Vidí v rôznych škvrnách práve taký 

motív, ktorý je dominantným v jeho myšlienkach. 

 

 

Obrázok 4 Muchláž. Na obrázku je motív, a tým je sieť a číslica jeden. Sieť môže 

symbolizovať určité obmedzenie, napríklad v zmysle plotu, akoby sme sa nesmeli dostať na iné 

územie. Číslica jeden nám asociuje začiatok niečoho v poradí, ale môže predstavovať aj 

množstvo niečoho.  
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Obrázok 5 Čiara môjho života. Na tomto obrázku je zobrazená ruka ako ruka, na ktorej 

sa nachádza čiara života. Práca tak predstavuje zobrazenie inštrukcie Nakreslite čiaru života. 

Autorka ju pochopila ako dlaň s vyobrazením konkrétnej čiary života a zobrazila ju červenou 

farbou. Farba je v tejto kompozícii symbolikou nebezpečenstva ale aj energie a lásky. Kresba 

ruky je voľná, otvorená ale miestami je zvýrazňovaná dvojitou líniou. Autorka tak dbala na 

svoje zobrazenie s určitou obavou a intenzívnosť linky tak predstavuje určitú formu záťaže 

z niečoho. Autorka však svojou kresbou čiary života veľa nechcela o sebe prezradiť. Cítiť tu 

tajomstvo. Zobrazená je však ľavá dlaň. Je to ruka, ktorá je na strane srdca, no v niektorých 

krajinách (India) sa ľavá ruka považuje za nečistú. 

 

 

 

Obrázok 6 Čiara môjho života. Na tomto obrázku je zobrazená opäť čiara života, ale je 

symbolizovaná do ľudských stôp. Autorka už v tomto prípade o sebe prezrádza, alebo hovorí 

viac. Zobrazenie obsahuje niekoľko významných etáp života od narodenia, cez základnú školu, 

svadbu, narodenie dieťaťa, domov a opäť školu, ktorá je momentálnym životným míľnikom. 

Kresba je rozvrhnutá po celej ploche, je farebná, difúzna. Jednotlivé obrazce sú takmer detailne 

zobrazené, čiže je tam určitá dávka dôrazu. Z tejto práce môžeme vyčítať zámery autorky a jej 

priority. Autorka je rodinne založená a má pred sebou dôležité životné ciele a rozhodnutia. 
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Obrázok 7 Čiara môjho života. Tento obrázok nám poukazuje na už komunikatívnejšiu 

autorku, o čom svedčia aj symbolické schémy jednotlivých etáp v živote človeka. Autorka nám 

predstavila najdôležitejšie okamihy zo svojho života. Smerovanie čiary nám ukazuje na cestu 

životom v rôznej intenzite a tiež okamihov bolesti či výnimočnosti. Na začiatku je tu narodenie, 

a hlboké spomienky, ktoré majú určitú hĺbku v zobrazení, čo môže predstavovať aj určité ťažké 

obdobie, tak ako ho autorka cítila v danom momente a ako si ho pamätá. Z hĺbky sa napokon 

dostáva na určitú rovinu, čo o tejto časti autorka povedala, že je to už dobré obdobie. Ku koncu 

sa línia zdvojuje, čo predstavuje viacvrstvové myslenie na určitú etapu v životnej ceste. 

 

 

Obrázok 8 Čiara môjho života. Toto zobrazenie je odlišné od predošlých obrázkov 

v tom, že dominuje reálnosť zobrazených predmetov, ale nie je tu záznam o detailoch v živote. 

Zobrazenie je však vystihujúce v rovine symboliky jednotlivých predmetov a vo vedení 

dominantnej línie, ako čiary života. Telefón oznamuje udalosť, klavír predstavuje hudbu, ktorej 
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sa autorka venuje, nožnice asociujú určitý zlom v živote človeka, alebo prestrihnutie 

zabehaného spôsobu v živote. Stále však je súčasťou života hudba, z ktorej autorka má niekoľko 

možností ísť aj iným smerom. V maľbe dominuje červená farba, čo symbolizuje energiu ale aj 

opatrnosť, modrá farba tu symbolizuje určité sústredenie sa na niečo, zelená je tu nádejou a žltá 

akýmsi svetlom, ktoré autorku sprevádza. V každom prípade ide o pozitívne zobrazenie čiary 

života v zaujímavom prevedení. 

 

 

Obrázok 9 Čiara môjho života. Autorka v tomto prípade dala svoje etapy do 

symbolických až schematických obrazcov. Smer línie sa pohybuje zo spodnej strany plochy, 

otáča sa v strede papiera a vedie do spodnej strany napravo. Línia je kreslená niekde hrubšie, 

miestami sa rozvetvuje. Etapy života sú zašifrované do obrazcov balíček, bábätko, notová 

partitúra, srdce a hlavy postáv. Miestami je prerušovaná, akoby sa autorka stále sústreďovala na 

dané obdobie. Autorka vyzdvihla svoje narodenie, poznanie písma, hudobnosť, lásku a budúce 

pôsobenie v škole. 

 

 

Obrázok 10 Čiara môjho života. Na tomto zobrazení je zaujímavé vyjadrenie čiary ako 

línie, ktorá sa nesie cez dve pri sebe zobrazené dlane. Motívy sú schematicky znázornené od 

malíčka jednej ruky až po koniec malíčka na druhej ruke. Línia je prerušovaná práve 

symbolickými obrazcami. Podmaľba je vo svetlomodrej farbe. Táto autorka zvýraznila fakt, že 



Arteterapia a svet výtvarných odpovedí 

63 

život je len v jej rukách. Maľba pôsobí dynamicky a expresívne, je difúzna a vzdušná. Keďže 

autorka zobrazila obe ruky ako podklad k čiare života, usudzujeme, že sa jedná o prakticky 

a pragmaticky založenú osobnosť. 

 

 

Obrázok 11 Čiara môjho života. Autorka tejto práce vníma svoju čiaru života ako 

určitý rozširujúci sa priestor plochy. Jednotlivé obdobia tu zašifrovala do farebných plôch, 

v ktorých znázornila symbolicky a schematicky to, čo ho vystihovalo. Vidíme tu postavy, 

písmená abecedy kľukatú čiaru so zelenou stužkou nádeje a dva prstene. Autorka použila vo 

svojej maľbe modrú, žltú, oranžovú, ružovú, zelenú a hnedú farbu. Podľa farieb si tak zaznačila, 

ktoré obdobie života sa jej ako javilo. Myslíme, že využívala farby intuitívne a sama si svoje 

obdobia aj symbolicky šifrovala. Čierna farba tu predstavuje určité ťažké obdobie, ba až zlom. 

 

 

Obrázok 12 Čiara môjho života. Tu je zobrazenie čiary v páse a jednotlivé obrázky 

symbolov sú rozmiestnené po celej ploche výkresu. Dôraz sa kládol na farby a schematické 

znázornenie jednotlivých prvkov. Je tu kolorit, difúzny prejav a symbolika jednoduchých 

prvkov. Štvorlístok ako symbol šťastia v ľavom rohu dole, srdce ako láska a život, čierne pruhy 

predstavujú ťažké prechodné obdobie, kolíska symbolizuje príchod dieťaťa, kniha ako poznanie, 

vzdelávanie sa, dvojica ako partnerstvo. Prevažuje zelená farba ako farba nádeje, modrá je tu 
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ako silný koncentratívny impulz. Autorka je pokojnej povahy a má v obľube jednoduchosť 

a poriadok. Čiaru svojho života vníma ako jednu veľkú plochu, nie ako líniu. 

 

 

Obrázok 13 Ako vidím samú seba. Práca je vytvorená v technike domaľovanej koláže. 

Autorka sa zamerala na svoj portrét. Snaha bola zobraziť seba čo najpresnejšie, aj keď sa to 

nevyžadovalo striktne. Kolážou je vytvorené väčšie percento práce, zvyšok je vytvorený 

maľbou pastelom, aj keď skôr náznakovito. V práci je badať dynamický prístup a expresívnosť. 

Je tu určitým spôsobom zobrazenie vyjadrené vzdušne a celistvo. Prvky sú kompaktné 

a dotvárané reálne. 

 

 

Obrázok 14 Ako vidím samú seba. Táto práca predstavuje portrét v podobe slnka, Je 

vytvorená kolážou z farebného papiera a maľbou mastným pastelom. Autorka pochopila zámer 

symbolicky. Vidí sa ako tvár slnka, zrejme pre svoju otvorenú povahu. Práca pôsobí detským 

dojmom, a je zaujímavá svojím spontánnym prístupom. Je tu silný antropomorfizmus, čo je 

znakom detskej kresby. Celkovo ide stále o dozrievajúcu osobnosť. Znakom je však veselosť 
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a radostnosť, pretože je to aj istou vlastnosťou samotného slnka, ktoré je zdrojom pozitívnej 

energie a začiatku dňa. 

 

 

Obrázok 15 Ako vidím samú seba. Táto práca je vytvorená v technike koláž. Celá 

plocha papiera je pokrytá výstrižkami farebného papiera. Predstavuje autonómny prístup 

v tvorbe a osobnosť sa snažila autorka vyjadriť najmä v podobe čŕt tváre. Portrét tak pôsobí 

kompaktne, ucelene a dynamicky. Farebné plochy sú jednoliate s menšími farebnými akcentmi. 

Portrét vyznieva kreatívne a čisto. 

 

 

Obrázok 16 Ako vidím samú seba. Táto práca je vytvorená v technike koláže 

z farebných a novinových výstrižkov, ktoré sú lepené mozaikovito. Autorka zdôraznila svoj 

účes a štylizovane zobrazila aj ruky, ktorými si podopiera hlavu. Dôraz kládla na modrú farbu 

v kontraste s červenou farbou. Práca je dynamická a štylizovaná, napriek tomu ale je aj 

vystihujúca podobu.  
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Obrázok 17 Kresba začarovanej rodiny. Táto práca vznikla na inštrukciu: Nakreslite 

začarovanú rodinu. Práca je vytvorená netradične. V praxi sme sa stretli s takými zobrazeniami, 

kde boli len buď hlavy zvierat alebo celé zvieratká, prípadne boli nekompaktne rozmiestnené po 

ploche papiera. Táto práca obsahuje zoomorfné prvky, to znamená, že ľudské postavy sú 

dotvárané zvieracími hlavami. V tejto podobe sa málokedy zobrazujú. V pozadí je namaľovaný 

strom s bohatou korunou. Práca je difúzna a má pekný kolorit. Postavy majú ruky voľne pri tele, 

alebo vo vreckách. Sú namaľované v miernom pohybe ale pohlavie žien sa nedá presne určiť. 

Môžeme ho dedukovať pri postave so šálom. Vlastnosti zvierat sú východiskovými 

vlastnosťami, ktoré majú ľudské postavy, čo je aj princíp tejto maľby a inštrukcie. 

 

 

Obrázok 18 Kresba začarovanej rodiny. Ide o sympatické vyjadrenie zobrazenia témy 

práce. Táto maľba je takmer priestorovo stvárnená, čoho dôkazom je tieňovanie jednotlivých 

častí tiel zvierat. Prácu vytvorila talentovaná študentka a zvieratá umiestnila do prírodného 

prostredia. Na obrázku je páv, motýľ, pes a sova. Každé zviera zastupuje jedného člena rodiny. 
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Vlastnosti zvierat sú tak pretlmočené do vlastností ľudí. Práca je dynamická, aj keď jednotlivé 

postavičky sú namaľované pomerne staticky. Je tu zachytený priestor, výrazný kolorit, autorka 

sa však nevyhla jemným tvarovým deformáciám, ktoré však dodávajú jemnú poetiku. Práca je 

veľmi zaujímavá a estetická, poukazuje na detaily aj na podobne ladenú osobnosť autorky. 

 

 

Obrázok 19 Kresba začarovanej rodiny. Napriek inštrukcii kresby je práca vytvorená 

v technike koláže. Autorka sa ospravedlnila, že nevie kresliť, a tak si zvolila techniku koláže, 

ktorá zastúpila kreslenie jednotlivých postáv zvierat. Jednotlivé obrázky zvierat pritom nie sú 

reálne, ale pochádzajú z detských časopisov, čo pripisujeme snahám o detský výtvarný prejav 

v tejto inštrukcii. Prevláda celkovo, šedočierna farba na pozadí, najdominantnejšou postavou je 

lev, aj vďaka farbe. Ostatné zvieratá sú len jemne domaľované. 

 

 

Obrázok 20 Kresba začarovanej rodiny. Táto práca predstavuje zobrazenie zvierat 

z ríše vtákov. Všetky postavy sú tak podľa autorky začarované vtáky. Vlastnosti jednotlivých 

druhov vtákov sa vzťahujú na osoby v rodine. Z takejto maľby sa nedajú určiť ženské a mužské 

postavy. Maľba sa snaží o reálne zobrazenie a čo najvýstižnejšiu podobnosť vtákom. Maľba je 

jemná, intenzita pasteliek je mierna, o čom svedčí ľahká stopa materiálov na papieri. Vyskytuje 

sa tu slabý prítlak pasteliek. Plocha papiera je plne využitá, difúzna a vyplnená. Vyskytujú sa tu 
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mierne tvarové deformácie, ktoré však nezastierajú druh vtákov. Vtáky sú zobrazené vo voľnej 

kompozícii, nie sú vo vzťahoch. 

 Tento spôsob sa vyskytoval v tejto inštrukcii najčastejšie.  

 

 

Obrázok 21 Kresba začarovanej rodiny. Táto, takmer monochromatická maľba je 

zobrazením jedného zvieraťa vo viacerých verziách. Všetci členovia rodiny majú podobu koní 

a žriebät. Sú rozmiestnené po celej ploche, difúzne a pozadie je modrozelenej farby. Je tu prvok 

automatizmu, teda opakovania jedného motívu, čo je znakom detského výtvarného prejavu, 

napriek tomu, že autorkou je dospelá osoba. Línia je plná, uzavretá a pomerne intenzívnej stopy, 

čo svedčí o sebavedomej osobe. Na ploche je badať aj určitý priestor, postavy zvierat sa 

prekrývajú bez transparencie. Dá sa rozpoznať dospelosť zvierat, a tým aj ktoré postavy zvierat 

zastupujú dospelé osoby a ktoré zastupujú deti alebo mladistvých. 

 

 

Obrázok 22 Kresba začarovanej rodiny. Práca pozostáva zo zobrazenia domácich 

zvierat a hmyzu. Ide o štylizované postavičky dvoch kohútov a včielky s mravcom. Autorka ako 

predlohy použila detské obrázky zvierat, čím sa vyhla náročnejšej časti zobrazenia 
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v štylizovanej podobe. Autorka využila aj ilustrácie pre deti, čím vniesla do zobrazenia prvok 

rozprávky. Pozadie chýba, je tu prvok tvarovej a proporčnej deformácie, antropomorfizmus 

a kolorit.  

 

 

Obrázok 23 Kresba začarovanej rodiny. Autorka odôvodnila, že nevie kresliť a preto si 

zvolila na hlavnú časť práce techniku koláž, ktorú domaľovala. Na koláž využila detské motívy 

zvierat z ilustrácií, čím si zjednodušila prácu. Do nej vniesla rozprávkový motív, ktorý so 

začarovaním úzko súvisí. Z obrázka nie je jasné, ktoré postavy sú dospelé a ktoré detské. 

Domaľovaná koláž je kompozične podľa počtu päť rozmiestnená rovnomerne, čo môže 

znamenať pre autorku používanie istých zásad alebo zmyslu pre poriadok. V centre práce je 

psík, môže sa jednať o osobu, ktorej celá rodina venuje najviac pozornosti. 

 

 

Obrázok 24 Čoho sa najviac bojím. Táto abstraktne vyznievajúca práca predstavuje 

obsah a zmysel inštrukcie: čoho sa najviac bojím. Zaujímavá je tu kombinácia čiernej a červenej 

farby. Čo na jednej strane môže symbolizovať depresiu až smrť, či opak ako je vymedzenie zo 

života, akési odlíšenie alebo výnimočnosť. Červená farba predstavuje energiu, ale aj krv. Táto 

expresívna maľba je kompozične vyvážená, výčnelky sú zahrotené, intenzívnosť stopy po 
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materiáli sa zosilňuje a zoslabuje dynamicky a expresívne. Práca je estetická, so zmyslom pre 

plochu, ktorá je tieňovaná. 

 

 

Obrázok 25 Čoho sa najviac bojím. Inštrukcia čoho sa najviac bojím priviedla autorku 

k zobrazeniu pavúka križiaka v sieti. Je to pomerne tradičný symbol, ktorý sa zobrazuje 

študentmi, ak majú zobraziť strach z niečoho. Maľba je rozvrhnutá po celej ploche, je difúzna 

a vyznieva štylizovane. Jednotlivé línie sú kreslené opakovanými ťahmi, čo značí určitú úzkosť 

zo zobrazenia. Zjavná je tu snaha o presnosť prepojení línií.  

 

 

Obrázok 26 Čoho sa najviac bojím. Tu autorka zobrazila niekoľko motívov svojich 

strachov. Nachádzajú sa tu motívy hada, búrky, pavúčej siete, tajomnej postavy, myši 

a čierneho zhluku. Všetky motívy sú štylizované do postupného vyplnenia plochy, predmety nie 

sú vo vzťahoch, sú zobrazované samostatne a voľne. Majú svoje charakteristické sfarbenie 

a deformácie tvarové a proporčné. Miestami sa vyskytuje automatizmus. 
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Obrázok 27 Čoho sa najviac bojím. Na tomto obrázku sa vyskytujú motívy had, pavúk, 

búrka, tornádo, blesk, tank a lebka s prekríženými kosťami. Plocha je vyplnená difúzne, 

intenzita stôp je výrazná. Dominujú tmavé farby a expresivita deformovaných tvarov 

v štylizáciách.  

 

 

Obrázok 28 Pocitová maľba. Táto práca predstavuje pocitovú maľbu. Na obrázku je 

zobrazená špirála farieb, ktoré vyjadrujú pocit šťastia. Maľba evokuje aj kruhovitý obrazec 

označovaný názvom Mandala. Červená farba symbolizuje energiu, expresivitu, krv alebo aj 

nebezpečenstvo. Žltá farba symbolizuje aj zlatú farbu. V tomto prípade je tu zastúpenie teplého 

motívu radosti a znovuzrodenia. Modrá farba symbolizuje oblohu ale aj pokoru, pocit šťastia 

pozostáva aj zo zelenej farby, ktorá je symbolickým vyjadrením nádeje a znovuzrodenia. Maľba 

pôsobí vyvážene, vyvoláva pocity z pohybu a dynamiky. 
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Obrázok 29 Pocitová maľba. Táto maľba predstavuje pocit z radosti a pohybu. V nej je 

zakomponovaný kruh ako mandala. Abstraktnosť maľby odzrkadľuje človeka spontánneho, 

uvoľneného a slobodného. Dominuje hra farieb, ktoré sa rytmicky opakujú vďaka nakvapkaniu 

farieb. Maľba predstavuje hravý svet autorky. 

 

 

Obrázok 30 Pocitová maľba. Maľba predstavuje pocit z narušenej radosti. Pohyb tu 

zastupujú opakované elipsy a farebný svet. Zvýraznené línie sú súčasťou sveta narušenej 

radosti. Protiklady sa priťahujú, aj takto by sme mohli nazvať prácu na tomto zobrazení. 

Kompozícia plôch je v uhlopriečkach a predstavujú sa tu aj konkrétne tvary elíps až kruhov 

a voľných línií. 

 

 

Obrázok 31 Pocitová maľba.  
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Obrázok 32 Pocitová maľba.  Obrázok 33 Pocitová maľba. 

 

 

Obrázok 34 Pocitová maľba. 
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19. 1 Od mandaly po obraz 

V tejto kapitole si predstavíme niekoľko prác žiakov, ktoré vznikli ako výtvarné 

práce počas arteterapeutického ateliéru v Detskej univerzite na Pedagogickej fakulte 

Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2016. Zvolili sme kreslenie a maľovanie mandál 

a úlohu Začarovaná rodina. Žiaci vytvorili zaujímavé mandaly a maliarske práce na 

tému Začarovaná rodina. 

Mandala (sanskrit: kruh, oblúk) je harmonické spojenie kruhu a štvorca, kde kruh 

je symbolom neba, transcedencie, vonkajších síl a nekonečna, pričom štvorec 

predstavuje vnútorné sily, to, čo je spojené s človekom a zemou. Oba obrazce spojuje 

centrálny bod, ktorý je zároveň počiatkom i koncom celého systému. Existujú rôzne 

druhy mandál – očisťujúce, posilňujúce určité vlastnosti či jednotlivé oblasti ľudského 

života. V najširšom zmysle sú mandaly diagramy, ktoré ukazujú ako sa chaos stáva 

harmonickou formou. Najstaršie obrazce tohto druhu sa vyskytujú už v paleolite. Dajú 

sa tiež nájsť v pôdoryse stavieb zo starého Egypta, Babylonu a Jávy. Obrazy sa 

vytvárajú zo zafarbeného piesku, ryžovej múky alebo iného sypkého materiálu. Ich 

tvorba vyžaduje veľkú starostlivosť a trpezlivosť, čím predstavuje určitý rituál. Mandala 

je vytváraná zvyčajne pri príležitosti nejakej slávnosti alebo obradu a jej forma sa riadi 

zmyslom a významom príležitosti, ku ktorej je vytváraná. Tvorca na jej povrchu 

vyjadruje geometrickými obrazcami a pre zasvätených zrozumiteľnými symbolmi svoje 

videnie sveta, prírodných síl, kolobehu života, astrologických znamení, božstiev i svoje 

najvnútornejšie náboženské vyznanie. Pri ukončení slávnosti alebo obradu, pre ktorý 

bola mandala vytvorená, je obrazec verejne zmetený a vrhnutý do rieky, alebo 

rozprášený do vetra (https://sk.wikipedia.org/wiki/Mandala). 

Začarovaná rodina je taký obraz, kde sa kreslí alebo maľuje rodina, akoby bola 

niekým iným. V našom prípade si žiaci vytvárali obrazy so zvieratkami, ktoré 

predstavovali členov rodiny. Zvieratá si vyberali podľa známej povahy, a to tak, aby sa 

čo najviac povahovo podobali na členov rodiny.  
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Obrázok 35 Mandala. Autorka je žiačka vo veku 10 rokov. Mandala je netradične 

poňatá. Obsahuje jednu kvetinu a dva motýle, ktoré sú podmaľované svetlomodrou farbou. Nie 

je symetrická, ale dá sa povedať, že v sebe obsahuje číslicu jedna a dve, spolu tri.  

 

Obrázok 36 Mandala. Táto mandala je zaujímava svojím kompozičným prístupom, 

ktorý tkvie vo využívaní ornamentu sŕdc a kvetín. Taktiež je tu zastúpený svet číslic šesť 

a sedem, mandala je takmer celá vyplnená, okraj zdobí takisto ornament. Žiačka túto maľbu 

kombinovala maľbou štetcom, kolorovanou kresbou a prstomaľbou. Autorka má 10 rokov. 
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Obrázok 37 Mandala. Táto mandala bola vytvorená žiačkou vo veku 10 rokov, obsahuje 

niekoľko políčok, výsekov, z ktorých každý je iný. Každý výsek je zaplnený symbolickými 

schémami, je radostnou prácou žiačky základnej školy. Obsahuje skrytú číslicu osem. Je tu 

zastúpených niekoľko znakov a symbolov, ako sú symboly jing a jang, ďalej sa tu nachádza iná 

menšia mandala, dúha, strom, slnko, špirála, kvetiny a ovocie so zeleninou. Všetko vzniklo 

podľa fantázie a momentálnej inšpirácie.  

 

Obrázok 38 Mandala. Túto mandalu, ako jedinečný obraz s jediným dominantným 

tvarom vytvorila žiačka vo veku 9 rokov. Obsahuje jeden dominantný motív motýľa, ako prvku 

mnohých premien, ktorý dotvárajú menšie prvky kvetín a menších motýlikov, ako aj ornament. 

Práca tak vyznieva s jedným prvkom motýľa ako silný akcent mandaly v premene. 
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Obrázok 39 Mandala. Táto mandala je dielkom chlapca vo veku 11 rokov. Na obrázku 

je vidieť členenie z obdĺžnika do presahov za kruhom. Je tu zastúpených niekoľko výsekov vo 

farbách s presahom za vyhranený kruh. Mandala tak obsahuje v sebe číslicu štyri. Farby sa 

navzájom dopĺňajú, okrajový kruh je zvýraznený fialovou farbou. Svet v mandale tak presahuje 

za okraj posvätnosti kruhu. Dotvára tak transcendenciu pôsobenia symetricky rozdelenej 

mandaly. 

 

Obrázok 40 Mandala. Táto mandala bola namaľovaná žiačkou vo veku 10 rokov ako 

obraz z dovolenky v Taliansku. Žiačka do mandaly vložila konkrétny tvar lode, slnka a postáv. 

Okraj zdvojila farebným pásom s nápisom. Postavy sú namaľované na lodi, ktorá sa plaví 

morom a sú doplnené bublinami s textom. Harmónia je vyvážená predstavou dovolenky 

a blízkeho zážitku. Celá kompozícia je tak poeticky ladeným kruhovým obrazom. 
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Obrázok 41 Mandala. Na tomto obrázku je vytvorená mandala z geometrických tvarov, 

dôraz je na červenej farbe, ktorú prerušujú ďalšie zvolené farby, ako sú žltá, modrá, zelená 

a čierna. Táto mandala bola vytvorená chlapcom vo veku 10 rokov. Chlapec počas maľovania 

tvrdil, že nie je maliarskym typom, napriek tomu do mandaly vložil výseky a snažil sa 

o harmonické rozdelenie. 

 

Obrázok 42 Mandala. Táto mandala je vytvorená maľbou temperou a obsahuje nepravý 

ornament. Maľba je takmer symetrická, čo je znak mandaly. Opakujúce sa prvky dotvárajú 

harmóniu maľby v dvoch farebných tónoch fialovej a modrej farby. Maľba neprechádza za 

vymedzený tvar kruhu. Pôsobí transcendentálne. Mandalu vytvorila žiačka vo veku 10 rokov. 
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Obrázok 43 Mandala. Táto mandala bola vytvorená žiačkou vo veku 10 rokov. Je 

členená a každý výsek obsahuje samostatný tvar, ktoré sú schematické a farebné. V mandale 

nájdeme zašifrovanú číslicu 6. Mandala pôsobí expresívne vďaka farbám, je dynamická 

a pozitívna. 

 

Obrázok 44 Mandala. Táto mandala je namaľovaná s cieľom dodržať princípy 

maľovania mandál s ornamentom a určitou pravidelnosťou. Autorkou je žiačka vo veku 11 

rokov a dominuje tu červená farba, ktorá je doplnená o farby žltú a čiernu. Expresia a poetika sa 

tu jemne prepája v tvaroch nepravého opakujúceho sa ornamentu so špirálovitým rytmom. 

Niektoré špirálky sú dotvorené akousi korunkou. Ako celok pôsobí táto mandala vyvážene 

a takmer symetricky. 
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Obrázok 45 Mandala. Táto mandala bola vytvorená žiačkou vo veku 11 rokov. 

Obsahuje niekoľko motívov, ktoré majú svoje zastúpenie po ploche kruhu. Okraj kruhu je 

dotvorený poloblúkmi, ktoré sú aj farebne zvýraznené. Mandala je voľne namaľovaná, 

kompozícia je uvoľnená a prvky nie sú vo výrazných vzťahoch, skôr tu zastupujú jednotlivosti. 

Celá kompozícia pôsobí radostne, možno z nej vyčítať prácu včely. Ako celok odzrkadľuje 

usilovnosť, ktorá je vlastná autorke. 

 

Obrázok 46 Mandala. Túto mandalu namaľovalo dievča vo veku 10 rokov. V kruhu je 

zobrazený kvetinový motív s geometrickými útvarmi. Dominuje kombinácia červenej a zelenej 

farby. Mandala pôsobí veselo a dynamicky. Vo vyššej miere je vyplnená spodná strana kruhu. 

Mandala obsahuje niekoľko číslic, a to jedna, štyri a osem, ktoré predstavujú namaľované tvary. 

Z mandaly sa dá ešte vyčítať použitie štyroch ročných období v geometrických tvaroch so 

schémami alebo symbolmi. 
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Obrázok 47 Mandala. Táto mandala je dielom chlapca vo veku 11 rokov. Je tu vidieť 

snahu o pravidelné rozdelenie výsekov. Farby sa navzájom striedajú a prevažujú teplé tóny. 

Stred tvorí kvetina ako jemný ženský symbol, ktorý je v malej kružnici. Z nej tak vychádzajú 

výseky, ktoré sú maľované voľne a pravidelne. Mandala je dotvorená vlnovkou. Mandala 

pôsobí dynamicky a predstavuje večný pohyb. 

 

Obrázok 48 Mandala. Túto mandalu namaľoval chlapec vo veku 11 rokov. Aj v tejto 

mandale sa dynamicky opakujú geometrizované tvary so sklonom vytvoriť harmonický tvar. 

Práca je expresívna a farebne ladená do skoro zemitých odtieňov. Viacnásobne sa v nej opakuje 

motív kruhu a poloblúkov. Tie presahujú za okraj, ktorý bol vyhranený tvaru mandaly. Mandala 

v sebe ukrýva číslicu 6 a 16, tiež ďalších 4 kruhov. Pôsobí mäkko a evokuje pohyb. Z obrázku 

je vidieť aj snahu o zobrazenie symetrie.  
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Obrázok 49 Začarovaná rodina. Autor maľby je chlapec vo veku 12 rokov. 

 

Obrázok 50 Začarovaná rodina. Autorom maľby je žiak vo veku 12 rokov.  
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Obrázok 51 Začarovaná rodina. Autorom maľby je žiak vo veku 12 rokov. 

 

Obrázok 52 Začarovaná rodina. Autorkou maľby je 12 ročná žiačka. 
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Obrázok 53 Začarovaná rodina. Autorkou maľby je 12 ročná žiačka. 

 

Obrázok 54 Začarovaná rodina. Autorom je žiak vo veku 13 rokov. 

 

Obrázok 55 Začarovaná rodina. Autorom tejto maľby je žiak vo veku 13 rokov. 
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Obrázok 56 Začarovaná rodina. Autorom maľby je 12 ročný žiak. 

 

Obrázok 57 Začarovaná rodina. Autorkou maľby je 12 ročná žiačka. 
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Obrázok 58 Začarovaná rodina. Autorkou maľby je 12 ročná žiačka. 

 

Obrázok 59 Začarovaná rodina. Autorom maľby je 13 ročný žiak.  
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Obrázok 60 Začarovaná rodina. Autorkou maľby je 13 ročné dievča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


