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Záver  

Arteterapia je obľúbeným predmetom v liečbe a terapiách. Prináša úľavu 

v duševnom živote človeka. Obsahy diel alebo výtvarného umenia sú k dispozícii na 

analýzy či reinterpretácie alebo nové kompozície. Arteterapia sa usiluje o liečbu 

v mnohých smeroch a poskytuje aj výnimočnosť z pocitov tvorenia.  

V našej publikácii sme sa zaoberali predmetom arteterapie z pohľadu jej liečivého 

potenciálu. Načrtli sme jej vývoj a jej prvotný plán od histórie pojmu až po jej 

využívanie v súčasnej praxi. Arteterapia je pomerne mladým odborom, ktorý poskytuje 

mnoho kreatívnych možností a námetov. Obsahuje mnoho techník, ktoré pomáhajú 

eliminovať, či zmierňovať ťažkosti človeka po zdravotnej stránke. Vždy bude tou 

pomocnou formou v estetickej ale aj reflexívnej rovine, aj keď nesleduje krásu 

samotného diela ale tvorivý proces. Arteterapia pomáha po mnohých stránkach a je 

kreatívnym priestorom k vypovedaniu či zodpovedaniu mnohých otázok, na ktoré nie je 

možné odpovedať slovami, pretože verbálny prejav sa nedá uplatniť z psychologických 

príčin. Je tou ľahšou formou komunikácie človeka, a tá nemusí odpovedať krásou diela, 

postačí si uvedomiť estetiku procesuálnej stránky arteterapie. 

Naša publikácia sa tak pokúsila zodpovedať na otázku predmetu a obsahu 

arteterapie a sveta odpovedí. Predstavili sme aj reflexívnu stránku, ktorá je tým 

nástrojom k ceste odpovedí na motívoch zobrazení. Dúfame, že sa nám to čiastočne 

podarilo, a že našou knihou sme priniesli čitateľovi niekoľko odpovedí na danú tému. 

Veríme, že naša kniha sa tak dostane do rúk, ktoré sa budú usilovať využívať arteterapiu 

ako jeden príjemný experimentálny postup vo vlastnej praktickej rovine a teoretickej 

stránke. 

Súčasný uponáhľaný svet tak vytvára takú klímu, ktorá je vhodnou bázou pre 

realizácie arteterapie, čo na jednej strane je výhodou a na druhej strane však ráta 

s ťažkosťami jednotlivcov aj skupín ľudí, ktorí však majú skvelú možnosť pokúsiť sa 

odbúrať svoje problémy práve nástrojmi arteterapie.  

Výtvarné umenie tak predstavuje mnohoznačný a mnohovýznamový zdroj 

a východisko k realizáciám mnohých tém. Sme radi, že sa touto cestou môžeme na 

technikách arteterapie podieľať a pomáhať tak s rozličnými spôsobmi meniť psychickú 

alebo fyzickú indispozíciu človeka. Nech sa teda každý čitateľ na chvíľu zastaví 

a pokúsi sa niečo nakresliť či namaľovať, alebo nech si vytvorí koláž zo svojich 

spomienok. Určite sa mu podarí pomocou arteterapeutických úloh zlepšiť svoj postoj 

alebo sa mu podarí zodpovedať na nejasné životné situácie cez symboly a symboliku 

v každom vlastnoručne vytvorenom diele. 

 

 


