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5 História arteterapie 

Samotná arteterapia sa zaraďuje medzi mladé disciplíny, avšak využiť umenie k 

liečeniu rôznych duševných chorôb bolo známe už v starovekom Grécku, Egypte a 

neskoršie i v arabskom svete. Za prvého priekopníka arteterapie sa považuje Aristoteles, 

grécky filozof, ktorý skúmal v súvislosti s dramatickým umením rôzne emocionálne 

stavy u človeka (Lhotová, 2010).  Umenia ako súčasť rehabilitácie ľudí sa reálne začali 

uplatňovať v osemnástom až devätnástom storočí, kedy vznikla myšlienka uplatniť 

výtvarnú činnosť ako terapiu, a to na základe odborníkov, ktorí sa zaujímali o tvorbu 

ľudí s duševnými chorobami. V rámci toho došli k záveru, že duševne chorí maľujú 

inak, a charakter ich tvorby sa mení podľa druhu a vývoja ich ochorenia. Na tieto 

výskumy v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia nadviazal nemecký psychiater 

Hans Prinzhorn (In: Šicková-Fabrici, 2008), ktorý zhromažďoval výtvarné práce svojich 

schizofrenických klientov. Táto jeho zbierka spôsobila veľký záujem o danú 

problematiku (Kováčová In: Guillaume, Kováčová, 2010).  

Francúzsky maliar Jean Dubufet po druhej svetovej vojne použil výraz „l´art brut 

– hrubé, neškolené umenie. Vydal manifest, v ktorom prezentoval názor, že západná 

kultúra nemá pravdu, ak hodnotí pomätenosť duševne chorých ako negatívum. Tvrdil, 

že táto kultúra prináša mnoho pozitívneho, a že jej nie je príliš mnoho ale málo 

(Šicková-Fabrici, 2002). V tej istej dobe si rakúsky psychiater profesor Leo Navratil 

uvedomoval, že stále pretrváva názor tabuizovať duševne chorých a ich tvorbu. Svojich 

pacientov začal diagnostikovať pomocou kresby a maľby a to pod vplyvom prác Karen 

Machoverovej, americkej autorky, ktorá tvrdila, že kresba ľudskej postavy odkrýva 

psychické rozpoloženie autorov. Viktor Lőwenfeld (1982) (In: Šicková-Fabrici, 2002) 

pracoval predovšetkým s nevidomými a slabozrakými deťmi. Svojím výskumom 

preukázal, že populácia sa delí na haptické a vizuálne typy. 

Ako terapeutická metóda sa  arteterapia začala zámerne využívať v tridsiatych až 

štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Súvisela s rozvojom psychoanalýzy a ďalších 

psychoterapeutických smerov. Priekopníkmi arteterapie boli prevažne výtvarníci, ktorí 

prešli psychoterapiou a hľadali možnosti prepojenia výtvarného pôsobenia s 

psychoterapeutickými postupmi a ich uplatnenie v liečbe (Dostupné na internete: 

http://www.arteterapie.cz/, 2005/,).  

Z hľadiska histórie arteterapie môžeme hovoriť aj o troch časových obdobiach 

vývoja arteterapie ako vedného odboru.:  

• tzv. klasické obdobie (1940 - 1970),  

• stredné obdobie (1970 – 1980),  

• obdobie záujmu o arteterapiu (od roku 1980) (Kováčová In: Guillaume, 

Kováčová, 2010).  

V prvom období sa začal používať pojem art therapy, tento výraz vo svojich 

prácach použila ako prvá Margaret Naumburgová, ktorá tvrdila, že samotný proces 
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arteterapie je založený na poznávaní človeka prostredníctvom obrazu (Šicková-Fabrici, 

2008). Za ďalšiu významnú priekopníčku arteterapie sa považuje Edith Kramerová. Jej 

prvá práca bola venovaná arteterapii s deťmi, kde zdôraznila svoj cieľ prostredníctvom 

výtvarnej expresie detí posilniť ich ego a zmysel pre vlastnú identitu. Za posledné 

desaťročie vzniklo už množstvo inštitútov a univerzitných programov v USA, Veľkej 

Británii, Francúzsku, Nemecku a iných krajinách s plným rozkvetom tejto mladej 

disciplíny. Svedčia o tom správy, ktoré vydáva Medzinárodná organizácia arteterapie. 

Svoje poznatky začala publikovať v r. 1940. Tie boli neskôr považované za základné 

východiská pre vznik arteterapie (Kováčová In: Guillaume, Kováčová, 2010).  

Druhé obdobie vývoja arteterapie sa považuje za významné, pretože v tomto 

období začali svoju publikačnú činnosť rôzne časopisy zaoberajúce sa terapiou ako 

Umenie v psychoterapii a podobne (Kováčová In: Guillaume, Kováčová, 2010). V 

treťom období sa zvyšuje záujem odbornej verejnosti o arteterapiu. Základy arteterapie, 

vzhľadom na koncepciu a metodológiu, sa pripisujú S. Freudovi
8
 a C. G. Jungovi

9
. 

Vychádzali zo skúsenosti a poznatkov z psychoanalýzy a psychológie (tamtiež).  

U nás sa problematikou arteterapie, či špeciálnej výtvarnej výchovy zaoberajú 

odborníci najmä z oblasti psychológie, psychiatrie, sociálnej patológie, špeciálnej a 

liečebnej pedagogiky a aj výtvarní pedagógovia. Prvým vysokoškolským pedagógom na 

Slovensku bol Roland Hanus. Pôsobil ako akademický maliar i autor textov o 

arteterapeutických technikách (Šicková-Fabrici, 2008). V súčasnosti je významnou 

osobnosťou sochárka Jaroslava Šicková-Fabrici, ktorá sa vo svojej práci orientuje na 

arteterapiu a výchovu výtvarným umením. Spolu so sochárom Jánom Šickom založili 

Centrum Therra Therapeutica, ktoré  vzniklo v januári v roku 2000 (Dostupné na 

internete: http://www.terratherapeutica.sk/site/?page_id=2). Občianske združenie Therra 

Therapeutica vzniklo ako ,,(...) prirodzený výsledok niekoľkoročnej snahy jeho 

zakladateľov z oblasti umenia, liečebnej pedagogiky, psychológie a medicíny – prepojiť 

svoje aktivity v oblasti arteterapie, etablovať štúdium arteterapie a následne profesiu 

arteterapeut na Slovensku” (tamtiež). Toto zduženie spolupracuje aj s medzinárodnými 

organizáciami a to s Inštitútom pre arteterapiu a artefiletiku v Prahe, S.I.P.E (Society for 

psychopathology of art and art therapy) so sídlom v Paríži s medzinárodným európskym 

kolégiom pre vzdelávanie v arteterapii ECARTE (Kováčová In: Guillaume, Kováčová, 

2010). Združenie sa venuje aj publikačnej činnosti, a v auguste roku 2002 vyšlo prvé 

                                                           
8
 Freud, Sigmund (1856-1939) Rakúsky psychiater. Umeleckú tvorbu vysvetľoval ako sublimáciu 

potlačených pudových hnutí a zážitkov z detstva, chápal ju teda ako  prejav neurózy. Rozlišoval dve 
estetické slasti – z formy diela a z jeho obsahu. Hlavné estetické diela – Der Witz und Seine Beziehung 
zum Umbewussten (1905, Vtip a jeho vzťah k nevedomiu), Der Dichter und das Phantasieren (1907, 
Básnik a fantázia), Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci (1910, Spomienka z detsva Leonarda 
da Vinci), Des Moses des Michelangelo (1914, Michelangelov Mojžiš). 
9
 Jung, Carl Gustav (1875-1961) Švajčiarsky psychiater a filozof. Venoval sa súvislostiam umeleckej 

tvorby a umeleckého diela s kultúrnou tradíciou s pomocou pojmu –> archetyp. V umení sa podľa neho 
neustále vracajú praobrazy, prvotné vzory, prastaré psychické štruktúry symbolov (archetypy) spoločné 
pre kolektívne nevedomie ľudstva v rôznych dobách. Hlavné diela s estetickými myšlienkami – Über der 
Beziehung der analytischen Psychologie zum dichterischen Kunstwerk (1922, O vzťahu analytickej 
psychológie k básnickému umeleckému dielu), Man and his symbols (1964, Človek a jeho symboly). 
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číslo občasníka o arteterapii (Dostupné na internete: 

http://www.terratherapeutica.sk/site/?page_id=9,).  

V Českej republike medzi významné osobnosti patrí Milan Kyzour, pedagóg, 

maliar a hudobník, ktorý sa podieľal na vzniku Ateliéru arteterapie v roku 1990 pri 

Jihočeské univerzitě v Českých Budějoviciach, tzv. rožnovská arteterapie. Rožnovská 

arteterapeutická škola je koncipovaná ako výcviková a kladie dôraz na praktické 

zručnosti študentov, aplikovanie poznatkov v konkrétnej práci s artefaktom v klinickom 

prostredí alebo v oblasti špeciálnej či liečebnej pedagogiky (Šicková-Fabrici, 2008).  V 

roku 1994 vznikla Česká arteterapeutická asociace (ČAA), ako samostatné občianske 

združenie, ktoré je otvorené všetkým záujemcom, ktorí sa zaujímajú o arteterapiu. Od 

roku 2001 vydáva Česká arteterapeutická asociace odborný časopis Arteterapie 

(Dostupné na internete: http://www.arteterapie.cz/, 2005/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


