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8 Techniky v arteterapii 

Campbellová (1998) uvádza rozdiely v prioritách vo využívaní výtvarných 

techník medzi skupinou oddychovou alebo vzdelávacou a terapeutickou: 

SKUPINA ODDYCHOVÁ ALEBO VZDELÁVACIA 

 zameranie na činnosť, 

 rozvíjanie predovšetkým výtvarnej techniky a zručností, 

 dôraz na estetickom hodnotení, 

 sebavyjadrovanie je sprostredkované predchádzajúcimi dvoma bodmi, 

 vedúci skupiny preberá rolu učiteľa. 

SKUPINA TERAPEUTICKÁ 

 výtvarné zobrazovanie je súčasťou osobného (psychického) vývinu, 

 výtvarné techniky a zručnosti sú menej dôležité, 

 je posilňované spontánne sebavyjadrovanie, 

 čas venovaný spoločnej diskusii o výsledkoch tvorby je rovnako dôležitý ako 

samotný proces tvorenia, 

 výtvarné práce sa neposudzujú z hľadiska kvality a všetky sú akceptované, 

 terapia sa odohráva v trojuholníku vzťahov medzi výtvarným prejavom, 

terapeutom a človekom, 

 rola vedúceho skupiny spočíva v tom, že poskytuje svoje skúsenosti a predstavy 

a pomáha tak jednotlivým členom zvládať všetky aspekty terapeutického 

procesu. 

V rámcoch arteterapie sa používajú podobné techniky ako vo výtvarnom umení. 

Tu rozlišujeme tieto výtvarné techniky: 

1. plošné 

2. priestorové 

3. grafické 

4. kombinované. 

Za plošné výtvarné techniky tu považujeme kresbu, maľbu, grafiku, koláže, práce 

ktoré sa realizujú na ploche, teda v dvojrozmernom formáte. Za priestorové výtvarné 

techniky tu považujeme také techniky, ktoré v sebe obsahujú tretí rozmer, teda sú 3D. 

Tu môžeme uviesť techniky ako sú modelovanie z hliny, či tvorbu s ďalšími 

trojrozmernými materiálmi, ako je plastika, socha či asambláž. Za grafické techniky tu 
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považujeme techniky vytvárané vyrývaním v ploche a následným vytláčaním na plochu 

papiera. Ide o grafické listy linorytu, suchej ihly alebo technologicky náročnejšie lepty 

a iné grafiky. Za kombinované techniky tu považujeme techniky, ktoré sú kombinované 

z predchádzajúcich. Zaujímavou je technika mozaiky z keramických dlaždíc 

a keramiky. Podľa spôsobu použitia nástrojov a médií môžeme hovoriť o suchých a 

mokrých výtvarných médiách. Ceruzky, pastelky, fixy, voskovky, kriedy, suchý pastel, 

uhlíky patriace do skupiny suchých výtvarných médií, a sú v porovnaní s tekutými ako 

sú vodové temperové, prstové farby ľahšie ovládateľné. Suché médiá sú vhodné aj pre 

výtvarníkov – začiatočníkov, lebo sa ľahšie ovládajú a sú ekonomicky prístupnejšie. Ich 

nevýhodou je, že nemôžeme dosiahnuť silnejšieho efektu alebo vytvárať veľké farebné 

plochy. Možno tu spomenúť trojrozmerný materiál, ktorým je plastelína, slané cesto na 

hranie, modulit, hlina, modelovacia hmota a iné. Papiere rôznych druhov, farieb, hrúbok 

a veľkostí. Ďalej sú to rôznorodé trojrozmerné materiály, konkrétne predmety alebo 

vopred vybrané plastické hmoty alebo prírodniny živej a neživej prírody.  

Odporúčané techniky: 

Prstomaľba – je jednou z najefektívnejších a najviac používaných techník v arteterapii. 

Maľuje sa prstami, a to buď špeciálnymi farbami pre tento účel určenými alebo môžu 

obdobne poslúžiť aj vodové a temperové farby. Prstomaľba podnecuje tvorivosť a 

zvedavosť, rozvíja jemnú motoriku dieťaťa. 

Modelovanie – práca s modelovacím materiálom zvyšuje manuálnu zručnosť, rozvíja 

jemnú motoriku a okrem toho tak isto ako prstomaľba pôsobí upokojujúco. Modeluje sa 

hlavne pomocou plastelíny, hliny, modelovacej hmoty, sadry, ale deti a žiaci  používajú 

aj iné materiály. 

Koláže sú veľmi obľúbené pre svoju podstatu v technike. Samotná koláž nám umožňuje 

spájanie lepením rôznych motívov na ploche papiera, keďže sa tu dajú uplatniť hotové 

obrázky z časopisov, či iných podobných vizuálnych médií. 

Projektívne techniky sú také, ktorými sa usilujeme vytvárať obrazy – dotváraním 

pomocou kresby, maľby, koláží alebo techník tlačí - grafiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 


