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9 Symbolika a interpretácia v arteterapii 

V rámci interpretácie obrazov vzniknutých počas arteterapie sa niekedy využívajú 

aj nasledujúce symboly a symboliky predmetov a farieb. Každá forma interpretácie 

arteterapeuticky vzniknutého diela je však svojím spôsobom individuálna. Vypovedá 

o človeku len to, čo sa dá nájsť v obraze v spojení s charakterovým problémom. 

Interpretácia môže byť len na daný problém, nemusí sa vzťahovať na celkový profil 

osobnosti človeka. V rámci interpretácií sme citlivým, pretože postihnutý človek 

s nejakou chorobou to môže vnímať rozlične. Výborný postup je v tom, ak sa 

pridržiavame vlastností predmetov a vecí, či deja na interpretovanom obraze len 

z pohľadu na predmety a veci. Nevzťahujeme ich na osobnosť alebo nespájame ich 

s duševným stavom. Tieto formy interpretácie psychiky môže robiť človek, ktorý je 

vzdelaný v klinickej psychológii. Bežné interpretovanie sa dotýka čistej symboliky 

z pohľadu všeobecnej normy či zaužívaných praktík. Uvažujeme teda o všeobecnej 

symbolike, aby sme tak mohli interpretovať daný stav voľne a efektívne k danému 

zobrazeniu. 

Psychológia farieb – symbolika
15

: 

Žltá - povzbudzuje, oslobodzuje, prináša uvoľnenie, pocit súladu, harmónie, radosť, 

otvorenosť. Spája sa aj so žiarlivosťou. 

Oranžová - vyvoláva pocit radosti, je spojená s predstavou slnka, tepla, očakávania. Je 

vytvorená so žltej a červenej farby. 

Svetlozelená - potreba pokoja, ticha, prírody, ekológie a rastu. 

Tmavozelená - upokojuje a chráni, je priateľská, dáva pocit bezpečia, nádeje. 

Zelenomodrá – predstavuje hrdosť, uzavretosť. 

Tmavomodrá – znamená pokoj, vážnosť až skľúčenosť, túžby diaľok, rozjímanie, 

smútok, mier, spokojnosť. 

Modrá - znamená pokoj, dôveru, tradície, stálosť pretrvávajúca na veky. 

Svetlomodrá – vyjadruje prívetivosť, je to predstava oblohy a vzduchu, ticha a túžby, 

tiež znamená, že dotyčný je bezstarostne veselý. 

                                                           
15

 Symbol - termín semiotiky. Označuje taký –> znak, medzi ktorým na jednej strane a predmetom 
označovania na druhej strane je arbitrárny vzťah. Sú k sebe voľne, na základe konvencie priradené. Je 
jedným z hlavných vyjadrovacích prostriedkov a zvláštností umenia a je súčasťou –> štruktúry 
umeleckého diela. Prostredníctvom symbolu môže umenie vytvárať inotaje, obrazy, ukazovať 
nedopovedané myšlienky a pocity. V umeleckom symbole sa stretáva kultúrna tradícia s individuálnymi 
predstavami umelca a zmyslovo vnímateľná skutočnosť. 
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Červená – je vzrušujúca, energická, prudká, silná, mocná, spojená s predstavami ohňa, 

krvi, nebezpečná alebo je to symbolika lásky, hluku, je symbolom energickej akcie, 

zmeny, dobývania, je to energia a sebavedomie. 

Purpurová – ide o hrdosť, vznešenosť, povzbudzuje, či predstavuje spravodlivosť a 

majestát, pokoj, prímerie. 

Fialová – je melanchólia, zastieranie, skryté tajomstvo až znepokojenie, pokora, 

skromnosť. 

Ružová – je voľnosť a zároveň energia, neha, symbolizuje lásku, náklonnosť a oddanosť 

v srdcovej úrovni, bez pudov, zmyselnosti, jemnosť, oddanosť, jemný spôsob života, 

elegancia, slávnostné nálady. 

Hnedá – je spojená s predstavou istoty a poriadku, domova, tradície, zdržanlivosti, v 

negatívnom slova zmysle vyjadruje naše strachy, zlobu. 

Šedá – je apatia, smútok, je to predstava chudoby a pokory, neutralita, nechuť 

vyčnievať. 

Biela – je neurčitosť, neistota, nevinnosť, čistota, oslobodenie sa, nové začiatky. 

Čierna – je farba smrti, konečné rozhodnutie, agresívny vzdor, ničota, odriekania, 

bojovné "nie", ale aj potreba nebyť videný, ukryť sa. 

Zlatá – je pocit žiariaceho šťastia, stred, univerzálna láska, veľkorysosť, šľachetnosť, 

poznanie, pochopenie, zvládnutie duševných neistôt, podporuje ducha. 

Predmety a veci a ich symbolika:  

Blesk – nevybitá energia, prudká, nečakaná zmena. 

Býk – symbol ženského princípu, lebo jeho rohy pripomínajú dva polmesiace. 

Štvorec – pevnosť a stabilita, vyváženosť, racionalita, schopnosť rozumovo uvažovať. 

Diamant – najvyššie poznanie, podstata všetkého. 

Dúha – radosť, že sme prekonali nevľúdne obdobie, pozitívny úkaz  nádeje, odmena.  

Hviezda – zmysel pre seba – ocenenie a vysoké sebavedomie, viac malých hviezd 

ukazuje na vysoký počet malých čiastkových cieľov alebo na veľa možností, ktoré sa 

tvorcovi naskytujú. 

Jahňa – umiernenosť, čistota a nevinnosť. 

Kvapky, slzy, ranná rosa – môžu znamenať očistenie. Ak sú však červené alebo fialové, 

hovoria o nejakej strate, bolesti. 
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Kruh – priestor: čo je vnútri, je chránené a v bezpečí, symbolické vyjadrenie slnka, kruh 

s prázdnym stredom značí otvorenosť. 

Kríž – spojenie zvislej čiary s vodorovnou, človek stojaci s nohami pri sebe a 

rozovretými rukami, symbol hrdinskosti a nezlomnosti človeka, znamená rovnováhu 

protikladov. 

Kôň – jemnosť, citlivosť, vnímavosť, inštinkt. 

Kvetina – symbol krásy, obnova života, všímame si farby, počty, tvary, vyznanie lásky.  

Levy – krása a bojovnosť, sila a mužnosť. 

Lotos – ľudské srdce alebo niekedy celé telo. 

Medveď – vyjadruje aj inštinkt a nebezpečenstvo. 

Motýľ – symbol premeny, psychické sily, istý druh premeny, krása, fyzická i duševná. 

Mesiac – predstavuje ženu, ženskosť. 

Oheň – chráni pred nepriaznivými silami. 

Oko – nadprirodzenosť, jasnozrivosť, pochopenie, vcítenie sa do druhého. 

Oči môžu mať pozitívny alebo negatívny význam (niekoho sledovať). 

Osol – symbol zlého správania, hlúposti. 

Palác – miesto, kde sídli kráľ, vládca. 

Pes – symbolizuje verného, oddaného spoločníka. Svetlo v nás. 

Vtáky – symbol ľudskej duše, živlu vzduchu a procesu premeny, určité druhy vtákov 

nesú osobitný význam, orol je spolu s levom znakom odvahy, sily, ušľachtilosti, potreba 

neustále zháňať informácie, pocit, že som neustále kontrolovaný niekým druhým. 

Ruka – znamená fakt, že sa slová premieňajú na činy. 

Ryba, kačica, žaba – vodné zvieratá = pôvod vecí, sila znovuzrodenie. 

Slon – symbol umiernenosti, múdrosti a večnosti. 

Sova – nočný vták, symbolizuje tmu, smrť a poznanie. 

Špirála – symbol cesty, znak pre nekonečno a neustály duchovný rozvoj, špirály 

zatočené doprava (v smere hodinových ručičiek) majú "pozitívny" smer a značia rozvoj, 

špirály zatočené doľava majú význam opačný, ruší sa niečo, čo tu už bolo. 

Srdce – symbol lásky medzi dvoma osobami, môže poukazovať na to, aby sme sa 

zaoberali naozaj dôležitými vecami, osobitný význam majú srdce prebodnuté šípom a 

srdce zlomené. 
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Strom – symbol života, človek ako celok, všímame si preto, či kvitne, má plody, či 

opadáva alebo je holý, alebo sú korene nášho stromu hlboko pod zemou, alebo sú len na 

povrchu. To všetko značí niečo o našom fyzickom i psychickom ja. 

Trojuholník – symbolizuje silu a ukazuje smer, trojuholník so špičkou dolu symbolizuje 

ženu a ženský princíp, so špičkou hore muža, princíp mužský. 

Vlk – symbolizuje chrabrosť a oddanosť. (http://www.svetlovnas.eu/wp-

content/uploads/2014/11/Arteterapie-e-book.pdf). 

Všeobecne platí: Čo je v strede, je pre mňa dôležité, na okraj sa tvoria a odsúvajú 

škaredé a zlé javy, čoho sa bojím, čo je pre mňa nepodstatné. 

Reč obrazov je prapôvodným a najranejším ľudským jazykom. Umelecké obrazy 

sú orientačnými bodmi ľudskej duše, vytvorenými z kolektívneho nevedomia, symboly 

náboženských i sociokultúrnych postojov a hodnotenia tej-ktorej doby, len vtedy, ak ich 

dokážeme vnímať. Kde sa objavia obrazy, ako sú napríklad aj skalné rytiny a jaskynné 

maľby, tam si uvedomujeme pôsobenie človeka (Riedel, 2002). 

Cieľom interpretácie je vytváranie náhľadu na tie skryté motívy správania, ktoré 

nám či druhým komplikujú život, pretože si ich neuvedomujú alebo nechcú pripustiť. 

Nejde nám len o intelektuálny náhľad, ale i o pochopenie, pomenovanie a kontrolu tých 

aspektov duše, ktoré považujeme za ohrozujúce a cítime potrebu sa od nich dištancovať, 

ale aj o vhľad emočnou cestou cez duševnú dynamiku, vnútorného pnutia v momentoch, 

kedy si spomínané obsahy pripustíme k telu. Interpretácia je pre väčšinu ľudí nesmierne 

zaujímavá, vytvára však pre analyzovaného záťažovú situáciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


