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7 Prístupy v arteterapii 

V priebehu vývoja predmetu arteterapie sa vyprofilovali niektoré prístupy 

v arteterapii.  

Podľa Šickovej-Fabrici (2002) pohľady na umenie minimálne sú: umenie pre 

umenie (L´art pour l´art), umenie pre človeka (L´art pour l´homme) a umenie pre 

zdravie (L´art pour la santé). Prvé spojenie "umenie pre umenie"
10

 je najstarším 

pohľadom a v histórii arteterapie spadá do konca 19. storočia, konkrétne do roku 1845. 

Jeho podstatou je teória, že umenie má svoj cieľ len samo v sebe, umenie má svoje 

vlastné hodnoty a je javom nezávislým. Druhý prístup "umenie pre človeka" je viac ako 

o sto rokov mladší a filozofiou spadá do roku 1964, ktorý je spájaný so Siegfriedom 

Pützom (1907-1979), nemeckým sochárom, ktorý sa zaoberal liečebnými účinkami 

umenia v rámci starostlivosti o postihnuté deti. Tretie súslovie "umenie pre zdravie" je 

zjavne najmladším smerom arteterapie. Výraz bol použitý až v roku 2000 v rámci 

sochárskeho sympózia v Dudinciach na Slovensku a jeho podstatou je nielen liečivý 

účinok, ktorý umenie má, ale aj účinok preventívny (Šicková-Fabrici 2002).  

Arteterapiu ako disciplínu môžeme tiež členiť podľa teórií, ktoré ju utvárali 

v rámci psychologických téz a filozofiou na arteterapiu freudovskú (psychoanalytickú) 

Jungovskú (čiže archetypálne
11

 a symbolicky interpretačnú), behaviorálnu, 

fenomenologickú, humanistickú, atď.  

Podľa Rubinovej, J. A. (2008) sa charakterizujú nasledovné prístupy k arteterapii: 

1. Psychodynamické prístupy 

2. Humanistické prístupy 

3. Psycho-edukačné prístupy 

4. Systematické prístupy 

5. Integratívne prístupy. 

Psychodynamické prístupy riešia arteterapiu z pohľadu Freuda, S.  a jeho 

psychoanalýzy a Junga, C.G. a jeho analýzy. Freudiánska psychoanalýza sa zaoberá 

odhalením a vhľadom do arteterapie, sublimáciou a arteterapiou, symbolizmom, 

objektívnymi vzťahmi, selfpsychológiou
12

. Analytická terapia sa zaoberá Jungiánskou 

analytickou arteterapiou a liečbou prostredníctvom výtvarnej tvorby.  

                                                           
10

 Umenie pre umenie (l’art pour l’art) 1. Umenie, ktoré nemá cieľ mimo seba. Tvorcovia odmietajú 
hlavne rôzne sociálne funkcie umenia a preferujú len jeho –> estetickú funkciu. Zdôrazňuje sa krásna 
forma. Často je elitárske. 2. Názor a postoj, ktorý zdôrazňuje, že umenie treba hodnotiť podľa 
estetických kritérií, a nie podľa toho, ako uspokojuje iné spoločenské požiadavky. Často je elitárskym 
postojom. Vo svojich prehnaných formách prechádza do postoja –> estéta. 
11

 Analýza umeleckého diela, ktorá sa zameriava na psychoanalytický a kultúrno-historický rozbor diela z 
hľadiska využívania archetypov v diele. 
12

 Psychológia self je oblasť psychológie zaoberajúca sa vývojom a poruchami sebavedomia. 
Zakladateľom bol Heinz Kohut. 
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Humanistický prístup sa zaoberá fenomenológiou, gestaltom
13

, humanistickou 

arteterapiou, expresívnou arteterapiou zameranou na človeka, výtvarnou tvorbou ako 

duchovnou cestou. 

Psychoedukačné prístupy sú charakteristické behaviorálnou arteterapiou, 

kognitívno-behaviorálnou arteterapiou, vývojovou arteterapiou. 

Systematické prístupy sa zaoberajú rodinnou a skupinovou arteterapiou. 

Integratívne prístupy sú variáciami na freudiánske témy, eklektickým
14

 prístupom 

v arteterapii, využitie imaginácie a všetkých druhov umenia v terapii, či arteterapiou 

v rámci tvorivej výučby. 

Prístupy v arteterapii sú rôzne, niekedy sa kladie dôraz na samotné dielo, inokedy 

zasa skôr na vzťah medzi človekom a terapeutom, ale sú i také poňatia liečby, kedy sa 

za nosnú časť terapie považuje samotný proces tvorby diela. Jednotliví arteterapeuti 

zdôrazňujú rôzne aspekty arteterapeutickej práce, ktoré považujú za dôležité. 
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 Gestalt terapia je humanistický, zážitkový a psychosomatický smer v psychoterapii. Osoby sú 
predstavované ako otvorené systémy previazané so svojím okolím. Cieľom je u osôb dosiahnuť 
zjednotenie tela, pocitov a rozumu. Vyrovnanosť osobnosti nastáva, keď vonkajšie prejavy (vedomia - 
vyjadrovanie, správanie, vzhľad, činy) súhlasia s vnútornými pocitmi (podvedomie - emócie, pohnútky, 
pudy). 
14

 Eklektický, taký ktorý nie je schopný samostatne al. novátorsky, objavne a pod. myslieť, konať; 
svedčiaci o nedostatku tvorivosti; neumožňujúci uplatniť tvorivosť (op. tvorivý): netvorivý vedec. 


