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4 Formy arteterapie 

Podľa Šickovej-Fabrici (2002) sa uvádzajú dve formy arteterapie:  

- individuálna forma arteterapie;  

- skupinová forma arteterapie.   

Individuálna forma arteterapie, táto forma arteterapie je zväčša vhodná pre deti a 

žiakov, ktorých problémy si vyžadujú celú pozornosť a koncentráciu arteterapeuta alebo 

na tie deti a žiakov, ktorých správanie by mohlo narušiť priebeh skupinovej formy 

arteterapie. Individuálna forma arteterapie je vo väčšine prípadov využívaná, ak je 

správanie človeka príliš nápadné, ohrozujúce ostatných a vyžaduje si ustavičnú 

pozornosť terapeuta. Pri individuálnej forme arteterapie má človek terapeuta len pre 

seba, nadviažu medzi sebou úzky vzťah a to mu umožní pocítiť intenzívny emocionálny 

zážitok zo styku s chápajúcim človekom (Pogády et al., 1993). Z toho nám vyplýva, že 

táto forma arteterapie je vhodnejšia pre ľudí napr.: s poruchami správania, 

nedôverčivých, vnútorne napätých, precitlivených, pretože takýto ľudia si vyžadujú celú 

pozornosť terapeuta. Nevhodné prejavy by v kolektíve mohli tak pôsobiť ako rušivý 

element.  

Aktivita terapeuta sa citlivo prejavuje pochvalou, povzbudzovaním človeka, 

záujmom a edukatívnym vedomím. Má psychoterapeutický, ale aj resocializačný 

význam (Šicková-Fabrici, 2006).  

Doba sedenia je daná maximálnou dobou udržania pozornosti človeka, ale nemala 

by presiahnuť viac ako 90 minút (Caseyová, Dalleyová, 1995).  

Ako upozorňuje Liebmann (2010), úspech arteterapie závisí v prvom rade od 

arteterapeuta, ktorý dokáže nielen vhodne zostaviť samotnú arteterapeutickú skupinu, 

ale ju aj odborným spôsobom viesť, vyberať vhodné témy a činnosti, respektíve správne 

odhadnúť jej čas, trvanie a frekvenciu. Čo sa zostavenia arteterapeutickej skupiny týka, 

Pogády a kol. (1993) poukazujú na svoje skúsenosti, že do skupinovej formy arteterapie 

možno zaradiť deti a žiakov aj rozličného veku, diagnostických skupín či pohlavia.  

Na základe uvedených poznatkov a tvrdení konštatujeme, že skupinová arteterapia 

v sebe nesie nesporný rad výhod.  

Skupinová arteterapia má veľký sociálny a integračný náboj, pretože aj napriek 

rôznorodosti skupiny sa vytvorí atmosféra akceptácie, tolerancie, kooperácie, každý 

pomáha pri výtvarnej činnosti každému, vzniká priateľstvo, tímová práca, upevňujú sa 

kolektívne vzťahy. Tieto faktory spôsobujú, že  jedinci sa zapoja do skupinovej aktivity 

bez väčších problémov a ťažkostí a preto môže mať skupinová forma väčší úspech ako 

individuálna. 

Skupinový arteterapeutický program, ako upozorňuje Kováčová (In: Kováčová a 

Guillaume 2010) vytvára dieťaťu dostatočný priestor, v ktorom môže tvoriť, prežívať, 
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znovuobjavovať a korigovať problém, ktorý má. Výtvarná výpoveď je pre takéto deti a 

žiakov ich prirodzenou súčasťou, pretože prostredníctvom svojich prác toho o sebe 

dokážu vyjadriť najviac – a to rečou bez slov, ktoré častokrát už ani nie sú potrebné. 

Môžeme teda konštatovať, že skupinový arteterapeutický program teda slúži ako 

prostriedok komunikácie, ktorá prebieha „(...) rečou farieb, línií, tvarov a výtvarnosti 

vypovedá o skutočnosti, skúsenosti, vzťahoch, túžbach, pocitoch a postojoch, ktoré 

pomocou výtvarného diela odovzdáva klient v terapii arteterapeutovi” (Kováčová In: 

Kováčová, Guillaume, 2010, s. 81).  

Arteterapia je i zvláštnou formou psychoterapie prostredníctvom grafickej, 

maliarskej a sochárskej činnosti. Je to organizovaný, cielený terapeutický proces, 

realizovaný individuálne či v skupine, ktorý riadi a usmerňuje špeciálne školená osoba – 

arteterapeut. Ďalej sa uvádza, že arteterapiu je možné uplatniť i v liečebno-

pedagogickom procese aj ako prostriedok výchovy a sociálnej integrácie pre jedincov s 

postihnutím (Hanus 1978, In: Šicková-Fabrici, 2008).  

Centrum Terra Therapeutica pri svojej práci s deťmi a mládežou využíva 

arteterapiu, a tú chápe ako liečebno-pedagogickú metódu, či ako súbor umeleckých 

postupov a techník, ktoré majú za cieľ rozšíriť alebo zmeniť pole pôsobenia vedomia 

klienta, vrátane jeho sebavedomia, zmeniť jeho zaužívané vzorce správania, budovať 

chýbajúce schopnosti, a tým prispieť k lepšej adaptácii a sociálnemu začleneniu klienta 

(Dostupné na internete: http://www.terratherapeutica.sk/site/?page_id=2). 

Rodinnú arteterapiu rozvinula v roku 1978 Hanna Yaxa Kwiatkovska. Hlavným 

cieľom rodinnej arteterapie je posilniť primerané postoje k životu, uznanie osobných 

potrieb a očakávanie členov rodiny. Cieľ v rodinnej arteterapii je v lepšej komunikácii, 

v snahe spolupracovať na riešení konfliktov, v sebaidentifikácii, vo väčšej samostatnosti 

členov rodiny a v možnosti spontánneho vyjadrenia svojich emócií (Šicková-Fabrici, 

2008). Wadesonová (In: Šicková-Fabrici, 2008) sa domnieva, že často môže byť 

problémom rodiny jeden jej člen, ktorý skomplikuje rodinné pomery, zmení rodinné 

vzťahy, ale ak máme hovoriť o rodinnej arteterapii, je potrebné pracovať s celou 

rodinnou.  

„Skutočným pacientom je teda celá rodina, so všetkými svojimi zjavne narušenými 

i zdravými členmi. Predpokladá sa totiž, a v tom je základný princíp rodinnej 

arteterapie – že individuálne poruchy dieťaťa alebo iného člena rodiny, úzko súvisia so 

skupinovou dynamikou celej rodiny, ba dokonca, že individuálna symptomatika je vo 

svojej podstate výrazom narušených interpersonálnych vzťahov v rodine“ (Langmeier, 

Balcar, Špitz, 2000, s. 169). 
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