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ÚVOD 

Arteterapia sa v posledných rokoch stále dostáva do popredia s cieľmi jej 

možností liečby, či odbúravania stresu, zmierňovania záťaže, prípadne eliminácie 

rôznych somatických ťažkostí. Predmetom arteterapie
1
 je liečba výtvarným umením. 

Cieľom liečby výtvarným umením v arteterapii sú aj určité cieľové skupiny. Všetky 

snahy terapie výtvarným umením sa tu stretávajú s človekom, ktorý trpí nejakou formou 

choroby alebo záťažou. Prístupy, ktoré sa používajú majú rozličný charakter, 

najčastejšie sa však využívajú také, po ktorých nasleduje reflexívny dialóg, respektíve, 

keď sa počas tvorby vedie aj vzájomný rozhovor. Vedieme prakticko-edukačný prístup 

aj vo voľnom čase, kedy sa snažíme rozvíjať aj určité ľudské zručnostné alebo 

schopnostné kompetencie. Arteterapia je neobyčajnou studnicou námetov, techník 

a postupov, ktorými riešime základné otázky života. Výsledné výtvarné dielo sa nám 

tak stáva základom k vedeniu vzájomného komunikačného prejavu. Má v sebe niekoľko 

princípov, ktoré sa v rámci arteterapie dostávajú na povrch. Ich interpretácia prezrádza 

o svojom autorovi niekoľko zaujímavostí, ktoré sa však vysvetľujú z čisto 

pedagogických a symbolistických možností. Symbolika a podobnosti sa tu používajú 

ako vodiaci aspekt vytvoreného diela ku interpretácii a komparácii s problémom 

liečeného človeka, či už dieťaťa, žiaka alebo dospelého jedinca. Vždy sa však dotýkame 

problematiky riešenia arteterapie s citom a sugesciou, pretože je našim úsilím pomáhať 

na základe tvorby, ktorá je individuálna, a tvoriť tak človek výtvarné dielo nemusí 

vedieť. Stále tu sledujeme spontánnosť a výtvarnú aktivitu vo voľnej podobe výtvarnej 

tvorby. Je to dobrovoľné a kreatívne komunikovanie pomocou prostriedkov výtvarného 

umenia a s cieľmi zobrazovania určitej formy výtvarného prejavu. Výtvarný prejav sa 

tak stáva zdrojom komunikácie alebo je zdrojom k reflexii k danému problému. 

Výtvarným prejavom sa tu snažíme zodpovedať na vážne otázky, ktoré človeka 

sprevádzajú počas jeho zdravotných ťažkostí alebo počas určitej formy záťaže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Výchovné alebo medicínske pôsobenie na človeka pomocou rôznych umeleckých druhov 

(muzikoterapia, biblioterapia, dramatoterapia a pod.). Arteterapia nie je totožná s –> estetickou 
výchovou ani s –> umeleckou výchovou, presahuje ich svojimi psychoterapeutickými cieľmi. 


