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3 Metódy arteterapie 

V tejto časti predstavíme niektoré z arteterapeutických stratégii, postupov, ktoré 

sú významné pre arteterapeutickú prax. K najzákladnejším patria metódy, ktoré podľa 

Šickovej-Fabrici (2002) nasledovne uvádzame: 

Animáciu
6
 v  arteterapeutickom procese je vhodné využívať predovšetkým u detí 

najmä vo fáze rozhovoru o výtvarnej práci. Ide o rozhovor v tretej osobe, keď sa 

terapeut alebo človek identifikuje s vecou, či postavou z obrázka človeka a hovorí v jej 

mene. Animácia môže pomôcť arteterapeutovi dozvedieť sa o človeku a jeho potrebách 

viac, akoby sa to realizovalo priamo. Komunikuje efektívnejšie, pretože má zábrany o 

svojich problémoch hovoriť, ale ústami niekoho iného verbalizuje svoj problém. Kresba 

s následným rozhovorom, uskutočneným pomocou animácie, sa môže stať 

komunikačným mostom medzi terapeutom a človekom. 

Imaginácia
7
 (predstavivosť, fantázia) predstavuje pre arteterapiu veľký potenciál. 

Imaginácia má veľa spoločného s vnútorným svetom človeka, je akousi 

sprostredkovateľkou medzi svetom hmotným, fyzickým aj duchovným (Šicková-

Fabrici, 2006). Túto schopnosť má každý človek, i keď každý jedinec je fantáziou 

obdarovaný v inej miere. Metóda aktívnej imaginácie je vhodná k lepšiemu 

sebapochopeniu, uvoľneniu emócií, objasneniu postojov k sebe samému a k druhým 

ľuďom. V riadenej imaginácii v rámci arteterapie, kde terapeut dáva človeku  podnety, 

ktoré majú viesť k vynoreniu obrazov podľa voľby terapeuta, potom je možné lepšie 

pochopenie obrazov  pomocou zachytených a zhmotnených obrazov s človekom 

pracovať a viesť ho.  

Koncentrácia – mandaly, ide o tušenie stredu osobnosti, určitý centrálny bod vo 

vnútri duše, ku ktorému sa všetko sústreďuje, podľa ktorého je všetko usporiadané. V 

arteterapii je pomôckou ku koncentrácii a meditácii, nástrojom pre sebapoznávanie a 

sebaodhaľovanie. Človek si prostredníctvom takejto kresby uvedomuje, kde a v čom je 

jeho stredová hodnota. 

Rekonštrukcia spočíva v dotváraní rôznych fragmentov, napr.: koláž ľudskej 

tváre. Táto technika sa dá modifikovať do viacerých podôb a je zaujímavá pre všetky 

vekové kategórie a typy postihnutia (Šicková-Fabrici, 2002). 

Reštrukturalizácia, znovuusporiadanie celku z rozbitých, rozkúskovaných častí. 

Je to niečo ako skladanie rozbitého obrazu. Môže ísť o človeka, alebo prírodu, dom, 

rodinu, obľúbenú hračku, ktorú deti modelujú, kreslia a pomocou nových vzhľadov do 

situácie, rozhovorov, stimulovaniu kreativity, reštrukturujú „rozbité“ časti do celkov, 

vyjadrujú svoje ciele, zámery. 

                                                           
6
 Animácia ako oživenie niečoho. 

7
 Vytvorené fantáziou, neexistujúce. Môže aj nemusí si zachovávať väzbu na skutočnosť. Umenie 

neexistuje bez tvorby imaginárneho sveta. Imaginárne nie je totožné s nepravdepodobným, s 
absurdným ani s –> ilúziou. 
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Transformácia je metóda, kedy sa človek umelecky vyjadruje transformáciou 

pocitov z jednej senzorickej oblasti do druhej (Šicková-Fabrici, 2002). Ide o prenesenie 

pocitov z vnímania jedného druhu umeleckého média do oblasti druhého, napr.: text 

transformovaný do výtvarnej podoby. 

Niektorí autori (Dostálová, 2001; Slavík, 1997) odporúčajú využívať 

arteterapeutické metódy v školskej praxi ako preventívnu výchovu. Zmysel vidia v 

kultivácii emocionálnej a hodnotovej sféry detského vnútorného sveta.  

V súčasnej špeciálno-pedagogickej a liečebno-pedagogickej praxi môžeme 

arteterapiu aplikovať formou individuálnej terapie, alebo formou skupinovej terapie 

(Šicková-Fabrici, 2006). 

Skupinová forma arteterapie je v detskom veku prirodzeným komunikačným 

médiom. Je obsahovo náročnejšia, hlavne pre arteterapeuta. Spája výhody s 

nevýhodami. Za výhody skupinovej arteterapie Liebmann (1994) považuje: 

• je demokratickejšia, dáva pocitom zodpovednosti a moci rovnaký podiel na 

delení, 

• je vhodnejšia pre toho, kto prežíva individuálnu arteterapiu veľmi intenzívne, 

• ľudia s rovnakými a podobnými problémami sa môžu podporovať, 

• pre každého jednotlivca sú podnetné spätné väzby členov skupiny, 

• sociálne učenie prebieha rýchlejšie a intenzívnejšie, 

• spĺňa ekonomický efekt (pomoc vyššiemu počtu ľudí za rovnako istý čas). 

Výtvarný prejav je historicky aj ontogeneticky jeden z mnohých spontánnych 

prejavov duševného života jedinca (Sedláková, 2009). 

Aktivity terapeuta za účelom obnovenia komunikačných schopností u človeka sú 

označované ako reedukácia, cvičná liečba, rehabilitácia reči, logopedická terapia alebo 

len terapia napríklad afázie. Cieľom je dosiahnutie maximálnych komunikačných 

schopností s ohľadom na dané postihnutie. Kresba je jedným z prejavov hlbokej ľudskej 

potreby, ktorá podnecuje túžbu poznať sám seba, svoju podobu, svoje prostredie. 

Kresba slúži na komunikáciu, ktorá je špecifická pre daný stav tak u duševne chorého, 

ako aj u zdravého človeka. Vypovedá o sociálnom prostredí, v ktorom žije, o vplyvoch 

výchovy a kultúry, celej jeho životnej histórii (Šupšáková, 2000). Kresba alebo výtvarná 

práca je historicky aj ontogeneticky jeden z prvých spontánnych prejavov duševného 

života jednotlivca ako určitá forma výpovede o jeho vnútornom živote, životnej 

orientácii, záujmoch, prežívaní, myšlienkach a citoch. Zároveň vypovedá o sociálnom 

prostredí, v ktorom žije, o vplyvoch výchovy a kultúry a o celej životnej histórii 

jednotlivca. Je to forma tvorivej aktivity, v ktorej musí byť v každom okamihu 

jednotlivec integrovaný (Pogády a kol., 1993). 
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Arteterapia sa vedie s rozličnými ľuďmi. V školských a predškolských 

podmienkach tu uvažujeme o žiakoch a deťoch. 

Kováčová (In: Kováčová a Guillaume 2010) zdôrazňuje, že prvoradou úlohou 

arteterapeuta je spoznať dieťa a získať si jeho plnú dôveru. Pri takejto forme arteterapie 

terapeut tvorí spoločne s dieťaťom, a neskôr môže zasahovať do jeho tvorby a tým s 

ním aktívne komunikovať.  

Arteterapia predstavuje v súčasnosti fenomén, ktorý preniká do našich životov 

stále viac a postupne si získava svojich priaznivcov nielen v odbornej, ale aj laickej 

spoločnosti. Ponúka a predstavuje jednu z efektívnych možností ako pomôcť a pozitívne 

ovplyvniť predovšetkým jedincov (deti a žiakov), ktorí sú určitým spôsobom postihnutí, 

narušení alebo ohrození. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


