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Úvod
Depresia v súčasnosti predstavuje jedno z najrozšírenejších duševných ochorení. Preto sa
nemožno čudovať, že práca s klientmi trpiacimi touto poruchou patrí do hlavnej náplne
odborníkov pracujúcich v oblasti duševného zdravia.
Charakteristickou črtou depresie je zmena emočného prežívania. Ľudia trpiaci depresiou
nie sú schopní pociťovať radosť v takom rozsahu, ako tomu bolo pred vypuknutím ich
ochorenia, sužujú ich pocity zúfalstva, bezmocnosti, beznádeje a úzkosti, a to i napriek
tomu, že emócie patria medzi základné mechanizmy ľudského fungovania a v živote
jedinca zastávajú významnú úlohu v oblasti regulácie a komunikácie.
Nie je preto prekvapením, že ľudia pracujúci s depresívnymi klientmi hľadajú spôsoby,
ako svojim klientom pomôcť. Podstatnú úlohu pri liečbe depresie zohrávajú
psychoterapeutické prístupy. V tých si čoraz väčšie a významnejšie miesto získavajú
expresívne terapie, obzvlášť arteterapia.
Arteterapia využíva k liečebným účelom rozličné formy umenia, predovšetkým umenia
výtvarného. Práca s výtvarným materiálom umožňuje klientovi bezpečne komunikovať
svoje vnútorné, často aj neuvedomované a nedostatočne prežívané i primárne ohrozujúce
obsahy a naviesť ho na cestu k uzdraveniu.
Cieľom našej práce je pozrieť sa na možnosti využitia arteterapie v práci s emóciami
u klientky v stredne ťažkej depresii a umožniť jej narábať so svojim emočným prežívaním
novým, alternatívnym spôsobom, pri čom inšpiráciou k výberu témy nám bolo
predovšetkým stretnutie s našou klientkou, ale i skúsenosť s kurzom Kataríny Probstovej
a Ivony Rankovovej, zameraným na prácu s emóciami v prostredí arteterapie.
V prvej časti práce sa zameriavame na rolu emócii v živote človeka, na význam a spôsob
spracovania v umení. Ďalšia kapitola poníma o depresii, kde detailnejšie približujeme jej
charakteristiku, výskyt, súvislosti s ďalšími duševnými poruchami, možnosti jej
diagnostiky, a v neposlednom rade prinášame pohľad na súčasné liečebné metódy
používane vo vzťahu k nej. Tretia kapitola práce sa zaoberá arteterapiou, jej definíciou,
cieľmi, indikáciou, formami, metódami a priebehom. Dôležitú súčasť tvorí pohľad na
prácu s emóciami v arteterapii. A teoretickú časť uzatvára podkapitola venovaná arteterapii
depresie.
V praktickej časti približujeme našu priamu individuálnu arteterapeutickú prácu
s klientkou v stredne ťažkej depresii, ktorú sme realizovali vo forme ôsmych spoločných
stretnutí. Praktická časť pozostáva z kazuistiky, popisu spoločnej práce i zo
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psychologického a arteterapeutického rozboru spoločnej práce a výsledných produktov.
V diskusii sa následne zameriavame na zhodnotenie celého procesu, pri čom uvádzame
i možnosti vylepšenia a budúceho pokračovania.
Veríme, že naša práca bude pre čitateľa prínosná tak, ako bolo pre nás prínosné
a obohacujúce jej písanie.
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I Teoretická časť
1 Emócie a ich miesto v živote a umení
Emócie tvoria jeden zo základných pilierov ľudského fungovania. S emóciami sa
stretávame dennodenne pri stretnutiach s druhými ľuďmi i pri uvedomovaní si vlastného
prežívania.
Emócie predstavujú proces reakcie organizmu na významné udalosti, pri čom ovplyvňujú
naše správanie súvisiace s vonkajšími i vnútornými podnetmi. V medziľudských
kontaktoch súvisia emócie s pôvodom sociálnych kognícii, ovplyvňujú vznik a udržiavanie
sociálnych vzťahov, ale i skupinovú dynamiku. Z evolučného hľadiska pomáhajú emócie
organizmu pripraviť sa na adaptívnu reakciu, a to tým, že oddeľujú podnet od reakcie
a umožnia jedincovi získať priestor na výber najvhodnejšej reakcie (Scherer, 2006).
Emócie výrazne ovplyvňujú naše správanie, s čím úzko súvisí ich vplyv na naše kognitívne
procesy. Emócie ovplyvňujú naše vnímanie, našu pamäť, pozornosť, ale i tvorbu predstáv.
S prežívaním príjemných emócii dochádza v mozgu k zvýšeniu prietoku krvi, čo spôsobuje
nárast produkcie predstáv. S tvorbou predstáv potom súvisí i naše myslenie (Daniel, 2005).
Emócie vyjadrujú širokú paletu subjektívnych reakcií, ktoré sú odlišné vzhľadom na ich
intenzitu a dĺžku trvania (afekt, nálada, vášeň), ale i na príjemnosť či nepríjemnosť a mieru
vzrušenia (aktivizujúce a pasívne emócie). Emócie delíme na nižšie (napríklad radosť,
smútok a iné) a vyššie city. Pod vyššími citmi rozumieme komplexnejšie, spoločensky
podmienené, duševné stavy, ako sú city estetické (súvisiace s umeleckou tvorbou),
intelektové (vyskytujú sa pri rozumovej činnosti), etické (mravné city), spoločenské city
(láska, priateľstvo či altruistické city) a náboženské (Daniel, 2005).
V súčasnosti rozlišujeme sedem základných emócií, konkrétne radosť, smútok, hnev,
strach, zvedavosť, odpor a hnus, ktoré nachádzame u všetkých jedincov, bez ohľadu na ich
kultúrnu príslušnosť (Heretik, Marman, 2007).
Hovorili sme, že emočné stavy môžeme rozlišovať na základe viacerých kritérií, avšak
ich špecifickosť spočíva predovšetkým v ich zložkách. Tie predstavujú jednak afektívny
stav, telesnú reakciu (napríklad spôsob dýchania, hladinu krvného tlaku či mieru potenia a
iné), kognitívne hodnotenie, tvárový výraz a správanie, pri čom každá z emócií na ich
základe získava svoj špecifický charakter, prejav i funkciu (Atkinsonet al., 2003).
Je teda zrejmé, že emócie zastávajú dôležitú úlohu v ľudskej existencii a nemožno sa preto
diviť, že už od počiatku ľudského bytia sa emócie stávajú jednou z hlavných tém ľudskej
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expresie. Táto expresia však nezostáva len na úrovni každodenného fungovania, ale stáva
sa z veľkej časti aj súčasťou umeleckej tvorby.
Ak hovoríme o emóciách v umení, je potrebné si uvedomiť, že emócie zastávajú svoje
miesto v umeleckej činnosti dvojakým spôsobom. Po prvé môžeme hovoriť o emóciách
tzv. v rukách tvorcu, kedy autor umeleckým dielom sprostredkúva emócie druhým. To
môže prebiehať jednak zobrazovaním aktuálnych umelcových emócii alebo voľbou emócie
ako ústrednej či vedľajšej témy umeleckého produktu. Na druhej strane zase stojí divák,
respektíve príjemca umeleckého diela, u ktorého pri stretnutí s umeleckým produktom
vzniká nejaká emočná reakcia (Naar [s.a.]; Ducasse, 1964).
Zastavme sa teraz pri prvom zo spomínaných prípadov, kedy hovoríme o práci
s emóciami pri tvorbe umeleckého diela. Tá, ako sme uviedli, môže reflektovať aktuálne
pocity autora, alebo sa autor môže rozhodnúť poňať svoje dielo s cieľom dosiahnutia
výrazu istej emócie. Umelec teda môže pri tvorbe emócie priamo zažívať, vtedy hovoríme,
že v procese tvorby došlo k ventilácii umelcových pocitov a dielo získalo zároveň
diagnostický význam, alebo sa autor pre zobrazenie emócie rozhodol, a tým došlo k jej
objektivizácii. Pre zobrazenie emočného ladenia diela autor štandardne vyberá rozličné
zobrazovacie prostriedky, akými je napríklad vo výtvarnom umení materiál, jeho veľkosť,
kvalita či farba. Tvorba umeleckého diela je ale zložitý proces a pri jeho vzniku dochádza
k vrstveniu nielen materiálov, ale aj zámerov a emočných zážitkov autora (Ducasse, 1964).
Význam emócii v umení dokumentujú aj mnohé umelecké diela naprieč dejinami. Ak sa
pozrieme na historický prehľad výtvarného umenia, isto narazíme na mnohé práce
zobrazujúce rozličné emocionálne rozpoloženie. Ako vzor nám môže slúžiť napríklad
obraz Plačúca žena od Pabla Picassa (príloha A), Hlava VI. od Francisa Bacona (príloha
A), Bozk od Gustava Klimta (príloha A) či Skupina detí od Franza Hallsa (príloha A). Za
azda najvýznamnejšie umelecké smery zobrazujúce emócie považujeme romantizmus,
expresionizmus a surrealizmus.
V prvej polovici 19. storočia (1820 - 1850) prichádza do povedomia ľudí nový umelecký
smer romantizmus. Ten si cení predovšetkým ľudské city, inštinkty a intuíciu.
Romantizmus si zakladá na autentickom individuálnom zobrazení zážitkov, ktoré nemožno
ohodnotiť racionálnymi či materialistickými termínmi. Kritizuje neoklasicizmus pre jeho
vieru v zdokonaľovanie sa prostredníctvom rozumu, ale i osvietenstvo za to, že odmietalo
subjektivitu, iracionálnosť, emocionálnosť a duchovno. Pre diela vzniknuté v romantizme
je charakteristická dynamickosť, žiarivé farby, časté používanie akvarelu a pastelu,
zdôraznené city a zmysly, individuálny prístup ku skutočnosti, ale i tzv. kult škaredosti
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vytvorený pod heslom pravdy. V období romantizmu kládli umelci dôraz na vznešenosť,
ktorú si silne spájali s nemerateľnosťou prírody, čo spôsobilo silný rozmach krajinnej
maľby. Za najvýznamnejších umelcov tejto doby považujeme Caspara Davida Friedricha
(ktorý často maľoval krajinky vyjadrujúce pocit osamotenia, ukážka príloha B), Egénea
Delacroixa (ukážka v prílohe B), Théodorea Géricaulta (ukážka v prílohe B) a Josepha
Mallorda Williama Turnera (ako prvý autor 19. storočia zobrazoval výdobytky techniky –
ukážka v prílohe B; Little, 2006; Pijoan, 1985).
Za emocionálne najvýraznejší umelecký smer považujeme expresionizmus (približne
začiatok 20. storočia). Ten predstavuje umeleckú tendenciu, ktorá sa usiluje o presvedčivé
vyjadrenie vnútorných pocitov autora. Častým znakom expresionistických diel je nesúlad
subjektu s objektom, čo znamená že umelec namiesto reálne videnej skutočnosti vytvára
obraz, ktorý zodpovedá jeho cíteniu. Pre diela je potom typická tvarová nadsádzka
a deformácia vyjadrujúca témy príbuznosti a odcudzenia, výrazné farby a kontrast. Diela
expresionistických umelcov sú často výrazne pesimistické. Dalo by sa povedať, že ide
o umenie nepokoja a hľadania pravdy, čím autori reagovali na spoločenskú deštrukciu
pôvodných autentických emócií (Little, 2006; Pijoan, 1986).
Práca expresionistických umelcov je pomerne rozsiahla. Medzi jej zakladateľov radíme
Vincenta van Gogha (ukážka – príloha C), Jamesa Ensora (ukážka – príloha C) a Edvarda
Muncha (ukážka – príloha C). Ďalšími významnými autormi sú členovia skupiny Die
Brücke (napríklad Ernst Ludwig Kirchner - ukážka – príloha C), skupiny Der Blaue Reiter
(napríklad Vasilij Kandinskij - ukážka – príloha D), autori sociálne kritického
expresionizmu (napríklad Otto Dix - ukážka – príloha D), belgického expresionizmu
(napríklad Gustavede Smet - ukážka – príloha D), viedenskí expresionisti (napríklad
Oskar Kokoschka - ukážka – príloha D), expresionisti parížskej školy (napríklad Amedeo
Modogliani - ukážka – príloha E) a pražská skupina Osma (napríklad Bohumil Kubišta ukážka – príloha E; Little, 2006; Pijoan, 1986).
Posledným smerom, ktorý si v súvislosti so zobrazovaním emócii spomenieme je
surrealizmus (približne prvá polovica 20. storočia). Ten predstavuje pozvoľný prechod od
dadaizmu a metafyzického maliarstva, pri čom je ovplyvnený najmä spiritualizmom,
freudovskou psychoanalýzou a marxizmom. Pre autorov tohto obdobia bolo hlavným
zdrojom ich práce podvedomie. Autori sa snažili podkopať všetky prijaté pravdy
a konvencie, vytvárali jedinečné obrazy spájajúce sny a fantáziu, a ich práca vychádzala
jednak z vierohodnej interpretácie umelcovej predstavy (veristický surrealizmus) alebo
z práce s automatizmom, teda práce bez prípravy (abstraktný surrealizmus). Medzi
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najvýznamnejších autorov tohto obdobia patrí Max Ernst (ukážka – príloha F), Marcel
Duchamp (ukážka – príloha F), Jean Miró (ukážka – príloha F), Yves Tanguy (ukážka –
príloha F) a Salvador Dalí (ukážka – príloha F; Little, 2006; Pijoan, 1986).
Vidíme, že emócie zohrávali a dodnes zohrávajú v ľudskom živote a umení významnú
úlohu. Málokto z nás si vie predstaviť svoj život bez toho, aby emócie prežíval, a tiež
málokto si vie predstaviť, ako by vyzeralo umenie bez toho, aby doň autor vkladal svoje
pocity, alebo aby dielo vyvolalo nejaké pocity v nás. A teda nie nadarmo Eugéne Véron
v roku 1878 povedal: „Umenie je emocionálna expresia ľudskej osobnosti“.
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2 Depresia ako porucha emocionálneho prežívania
Hovorili sme si, že emócie tvoria nevyhnutnú súčasť ľudského fungovania, vyskytujú sa
však aj prípady, kedy emócie človeku neprinášajú v živote úžitok, ale skôr naopak mu jeho
prežívanie strpčujú. Jedným z takýchto prípadov je i depresia. Tá v súčasnosti patrí medzi
najrozšírenejšie duševné poruchy. Podľa prvej slovenskej epidemiologickej štúdie je
celoživotná prevalencia veľkej depresie až 12,8% , malej depresie 5,1% a depresívnych
symptómov 23,0 % (Heretik a kol., 2003; podľa: Heretik, 2007). Ako uvádza Kennedy
a kol. (2004; podľa: Heretik, 2007), Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že
v roku 2020 sa depresia stane druhou najrozšírenejšou príčinou práceneschopnosti ľudí. Je
preto pochopiteľné, že sa pozornosť odborníkov, a postupne i laickej verejnosti, upriamuje
čoraz viac na spôsoby liečby i prevencie tohto ochorenia.
Depresiu (depresívnu fázu), spoločne s manickou fázou, bipolárnou afektívnou poruchou
a trvalými poruchami nálady, radíme medzi afektívne poruchy (Fleischer, 2010). Podľa
Medzinárodnej klasifikácie chorôb – 10. revízie (ďalej len MKCH – 10; SZO, 1993) sa
depresia prejavuje postihnutiami vo viacerých oblastiach. Predovšetkým ide o zhoršenú
schopnosť radovať sa, dochádza k poklesu záujmov a zhoršeniu koncentrácie. Typická je
silná únava, a to i po nepatrnej námahe. Ďalšími obvyklými príznakmi depresie je pokles
sústredenia a pozornosti, znížené sebavedomie a sebadôvera, pocity viny a bezcennosti,
smutný a pesimistický pohľad do budúcnosti, myšlienky na sebapoškodzovanie
a samovraždu, poruchy spánku (ranné prebúdzanie sa a prehĺbenie depresie v tomto
časovom období – ranné pesimá) a znížená chuť do jedla. Fleischer (2010) uvádza, že
depresívna nálada býva často neodkloniteľná (záleží od stupňa poruchy) a neraz sa
kombinuje s úzkostným ladením. Útlm myslenia sa prejavuje spomalením a ochudobnením
rečovej produkcie. Pacienti bývajú hypobulickí, hypoaktívni a mávajú spomalené pohyby.
Niekedy sa stáva, že sú chorí naopak agitovaní, avšak u týchto pacientov je potom zvýšené
riziko suicídia. Pre pacientov je tiež typická introvertovanosť a ich vedomie ovládajú
depresívne témy, ako napríklad rôzne obavy či pocity nedostatočnosti.
V súčasnosti rozlišujeme tri stupne závažnosti depresívnej fázy. Konkrétne ide o miernu
depresívnu fázu, stredne ťažkú depresívnu fázu a ťažkú depresívnu fázu, ktorá sa
v niektorých prípadoch môže vyskytnúť spoločne so psychotickými príznakmi (Fleischer,
2010). Jednotlivé stupne depresívnej poruchy sa potom od seba líšia počtom a závažnosťou
klinických príznakov (SZO, 1993).
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Dôležitou pri určovaní depresívnej poruchy je jej diagnostika. Z dostupných
psychodiagnostických metód patrí medzi najstaršie a najčastejšie používané Beckova
subjektívna stupnica depresie (DBI), ktorá umožňuje zistiť nielen prítomnosť poruchy, ale
aj stanoviť stupne jej závažnosti. Inou posudzovacou škálou špecializovanou na zisťovanie
depresie je Hamiltonova posudzovacia stupnica depresie (HAMD), ktorá slúži skôr na
opakované posudzovanie zmien v psychike pacienta. Škály depresie bývajú rovnako
súčasťou i viacerých multidimenzionálnych osobnostných dotazníkov, akými sú napríklad
Minnesotský multifázový osobnostný inventár (MMPI), Freiburský osobnostný dotazník
(FPI) či Self – Report Symptom Inventory (SCL – 90). Depresia je dobre pozorovateľná
i vo výkonových (testy pamäte, pozornosti, inteligenčné testy...) a projektívnych metódach.
Z projektívnych metód sú najčastejšie využívané pri diagnostike depresie Slovno –
asociačný experiment, Rorschachova metóda a Kresba ľudskej postavy (Svoboda, 1999;
Heretik, 2007).
Nezriedka sa stáva, že príznaky depresie bývajú súčasťou iného psychického ochorenia,
a tiež depresívna fáza môže byť u pacienta vyjadrená spoločne s inou duševnou poruchou.
Nevyhnutná je preto kvalitná diferenciálna diagnóza, nakoľko depresívna fáza môže byť
súčasťou nielen bipolárnej afektívnej poruchy, pri ktorej sa depresívna fáza ochorenia
strieda s fázou manickou, ale je tiež dôležité odlišovať depresiu od neurotických ochorení,
ochorení vzniknutých psychotraumou (nevyhnutné je odlíšiť depresiu od komplikovaného
zármutku), či od psychotických porúch, obzvlášť od schizoafektívnej psychózy (Fleischer,
2010; Worden, 2013). Inou možnou komplikáciou pri stanovovaní diagnózy depresívnej
fázy môže byť podmienenosť jej príznakov somatickými ťažkosťami, ale aj reakciou na
psychoaktívne látky. Medzi poruchy vyskytujúce sa komorbídne s depresiou radíme
úzkostné poruchy, obsesie, posttraumatickú stresovú poruchu, poruchy príjmu potravy,
rôzne druhy závislostí, poruchy spánku, sexuálne poruchy, somatoformné poruchy,
psychózy, organické ochorenia a poruchy osobnosti (Hautzinger, 2000).
Ako sme uviedli vyššie, depresia sa vyskytuje u pomerne veľkého počtu populácie, pri
čom, podľa Hautzingera (2000), prieskumy vykazujú dvakrát vyššie riziko vzniku
i recidívy depresie u žien, než u mužov. Iným rizikovým faktorom vzniku depresie je vek
pacientov. Zatiaľ čo predošlé prieskumy poukazovali na vznik depresie najmä vo veku 30.
až 40. rokov, novšie štúdie uvádzajú najčastejší vek vzniku medzi 18. a 25. rokom života.
Ďalšími rizikovými faktormi sú sociálno-ekonomické faktory. Vyšší sklon k ochoreniu
nachádzame u ľudí bez kvalitného partnerského vzťahu a bez dôvernej vzťahovej osoby.
Zistilo sa tiež, že depresiou trpelo viac ľudí v mestách, než na vidieku a u pacientov s
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depresiou bolo spozorované väčšie množstvo záťažových životných udalostí práve v čase
pred vypuknutím ich ochorenia. V neposlednom rade je významným faktorom vzniku
depresívnych ochorení genetika. Výskumy poukazujú na 1,5 až 3 krát vyšší výskyt
afektívnych porúch u príbuzných ľudí s poruchou nálady, než v bežnej populácii. Riziko
ochorenia pre súrodencov pacientov s afektívnymi poruchami je 7,4%, pri ochorení
jedného z rodičov až 23,8% (Heretik, 2007).
Depresia teda patrí k ochoreniam, ktoré postihujú jedinca i jeho okolie v mnohých
oblastiach, nehovoriac o sociálnych a ekonomických následkoch práceneschopnosti
pacienta. Pozrime sa teraz spoločne, aké sú možnosti liečby a aktivácie pacienta trpiaceho
týmto ochorením.
2.1 Liečba depresie
V úvode kapitoly sme hovorili, že sa pozornosť verejnosti čoraz viac upriamuje na liečbu
depresie. Dôkazom toho sú početné výskumné štúdie, kazuistiky i odborné a laické články
venované terapii i radám, ako zaobchádzať s depresívnymi pacientmi.
Liečba depresie sa môže uberať viacerými smermi. Prvou možnosťou je biologická
liečba depresie, kam radíme elektrokonvulzívnu liečbu a fototerapiu. Elektrokonvulzívna
liečba predstavuje kontrolované vyvolanie veľkého epileptického záchvatu elektrickým
impulzom, je indikovaná len pri farmakorezistentných depresiách, pri nezvládnutom
nepokoji a vysokom suicidálnom riziku, a slúži na rýchle zmiernenie akútnych príznakov
ochorenia. Naopak fototerapia predstavuje systematické aplikovanie dostatočne silného
bieleho svetla pacientovi v ranných hodinách a jej cieľom je úprava cirkadiálnych rytmov
pacienta podobne, ako je tomu pri spánkovej deprivácií (Kolibáš, 2007; Heretik, 2007).
Druhá možnosť, ktorá sa nám pri liečbe depresie ponúka, je liečba pomocou
farmakoterapie. Momentálne je dostupná široká paleta antidepresív ovplyvňujúcich
biochemické príčiny depresie. Antidepresíva pôsobia účinne na deficity neurotransmiterov,
akými sú serotonín, noradrenalín a dopamín (Heretik, 2007).
Treťou, nemenej významnou, metódou liečby depresie je psychoterapia. Tá zahŕňa
využitie psychologických prostriedkov za účelom liečebného pôsobenia na chorobu,
poruchu alebo anomáliu (Kratochvíl, 2006). Kennedy a kol. (2004; podľa: Heretik a kol.
2007) upozorňujú, že pri indikácii psychoterapie na liečbu depresie je potrebné zvážiť
viaceré kritéria. V prvom rade je dôležité posúdiť závažnosť stavu pacienta, psychoterapia
je indikovaná najmä pri ľahkej a stredne ťažkej nepsychotickej unipolárnej depresii. Ďalej
je potrebné posúdiť preferencie pacienta (jeho vzťah k farmakoterapii a psychoterapii),
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dostupnosť psychoterapeutickej služby (najmä na vidieku) a v neposlednom rade štruktúru
osobnosti a komorbídne ochorenia pacienta.
Výskumy venujú veľa pozornosti účinnosti liečebných metód na depresiu. Najčastejšie
porovnávanými a overenými psychoterapeutickými prístupmi k liečbe depresie sú
psychoanalytické a psychodynamické prístupy a kognitívno-behaviorálne prístupy.
Psychoanalytické a psychodynamické prístupy, pracujúce predovšetkým s nevedomým
materiálom, s analýzou prenosu a odporu, a energetickým presadením, vidia podstatu
depresie v reakcii na stratu milovanej osoby či entity (vlasť, sloboda, ideál). Na druhej
strane kognitívno-behaviorálne prístupy učia jedinca pracovať s jeho iracionálnymi
presvedčeniami, nahliadať na úzky vzťah myslenia a emócií, diferencovať spúšťače,
reakcie a vmedzerené kognície, ale predovšetkým trénovať nové zdravšie spôsoby
myslenia a konania (Kratochvíl, 2006; Heretik, 2007).
V súčasnosti existuje veľké množstvo psychoterapeutických škôl a metód,
a psychoterapeuti pracujúci s pacientmi či klientmi, trpiacimi depresiou využívajú nielen
klasické, výskumami overené, terapeutické školy, ale aj s cieľom prispôsobiť
psychoterapiu jedinečnosti klienta postupujú integratívnym spôsobom a vyberajú
terapeutické prvky z rozličných smerov, či už psychodynamických, kognitívnebehaviorálnych, Geštalt psychoterapie, Transakčnej analýzy, Rogersovskej psychoterapie
a iných. Významným prvkom je tiež využitie expresívnych terapií, pracujúcich s telom,
ako je tomu pri tanečnej terapii, s hudbou, pri muzikoterapii, alebo s obrovským
množstvom podnetov vo výtvarnom umení (maľba, kresba, koláž, expresívna keramika
a iné) pri arteterapii.

17

3 Arteterapia ako súčasť psychoterapie
„Maľovať môžeme len tak. Maľovať môžeme len tak na danú tému. Môžeme maľovať
modro - a užívať si všetko, čo modrá prináša a symbolizuje. Môžeme maľovať, čo nás
trápi, i to, z čoho máme radosť. A vlastne to stačí iba ako vyjadrenie, ako popis stavu –
situácie. Nič viac.“ Úvod z knihy o arteterapii od Kamily Ženatej (2005, s. 7) objasňuje, že
obrázok môže vyjadrovať našu náladu, môže znamenať niečo dôležité, upozorniť na niečo
zaujímavé. Rovnako môže byť významným diagnostickým prvkom, ale i dôležitým
momentom pre terapiu. Odborníci zastávajú názor, že detská kresba je kráľovskou cestou
do duše dieťaťa (Davido, 2008). Avšak len do duše dieťaťa?
Už od svojho počiatku sa ľudia venovali výtvarnej tvorbe. Tvorba im slúžila ako
prostriedok komunikácie, ako spôsob na vyjadrenie vlastných pocitov, myšlienok, predstáv
a skúseností. I dnes využívame výtvarnú tvorbu v procese komunikácie, komunikácie
nielen s vonkajším svetom, ale aj s naším vnútorným svetom, svetom vedomým i
nevedomým. Proces projekcie, teda premietania nášho vnútorného sveta do výtvarných
diel, využíva arteterapia (Campbell, 1998). Tá vo svojom užšom1 ponímaní znamená
liečbu výtvarným umením, čím predstavuje „súbor umeleckých techník a postupov, ktoré
majú okrem iného za cieľ zmeniť sebahodnotenie človeka, zvýšiť jeho sebavedomie,
integrovať jeho osobnosť a priniesť mu pocit zmysluplného života“ (Šicková, 1994; podľa:
Šicková – Fabrici, 2008, s. 32). Arteterapia využíva výtvarné umenie k osobnému
vyjadreniu v rámci komunikácie a jej zámerom rozhodne nie je vytvoriť esteticky
uspokojivé výsledné produkty (Liebmann, 2010). Naopak jej cieľ sa neustále mení,
vzhľadom na potreby klienta, avšak medzi najčastejšie ciele patrí navodenie
kompenzačného procesu, aktivizácia, sprostredkovanie kontaktu, uvoľnenie a abreakcia
emócií a neurotických konfliktov, preformulovanie stereotypu, komunikácia, socializácia
alebo kanalizácia agresivity, symbolické vyjadrenie a interpretácia minulých zážitkov,
psychologická diagnostika, práca so sebavedomím a sebahodnotením, a rozvoj kreativity
(Šicková – Fabrici, 2008).
Ako vidíme, arteterapeutické ciele sú značne rôznorodé a ich výber vychádza od potrieb
konkrétneho jedinca. Šicková – Fabrici (2008) uvádza širokú klientelu arteterapeutických
ateliérov. Arteterapeutických sedení sa môžu zúčastňovať jednak deti a adolescenti,
a jednak dospelí i seniori. Od cieľovej skupiny sa potom odvíja i výber arteterapeutických
1

V širšom význame chápeme arteterapiu ako liečbu umením, vrátane hudby, poézie, prózy, divadla, tanca
a výtvarného umenia (Šicková – Fabrici, 2008).
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metód a tém. S detskými klientmi je možné v prostredí arteterapie riešiť ťažkosti so
sebavedomím, sebakontrolou a motiváciou, vychádzajúce z rozličných emočných,
traumatických a deprivačných problémov, ale aj z problémov spojených s poruchami
učenia a správania. U adolescentov býva primárnym cieľom riešenie rozvoja sociálnych
zručností a emocionálnej inteligencie, nevyhnutná je tiež práca s ich sebaobrazom
a zdravým sexuálnym vývinom. U dospelých môže ísť o najrôznejšie problémy, či už
podobné tým v nižších vekových skupinách, alebo môže ísť o problémy týkajúce sa
existenčných a vzťahových otázok. Nemenej zastúpená je seniorská arteterapeutická
klientela, ktorej arteterapia slúži na tréning motorických a kognitívnych schopností, tiež na
aktivizáciu, pomoc pri adaptácii na nové životné podmienky a posilnenie vlastnej hodnoty.
Arteterapia je teda indikovaná pre ľudí so sociálnymi (problémy vyplývajúce zo
sociálneho znevýhodnenia, medziľudských vzťahov, ale i tráum súvisiacich s rozličnými
formami násilia) i zdravotnými ťažkosťami (telesné a duševné ochorenia a postihnutia).
Veľkú časť práce vykonávajú arteterapeuti s klientmi s duševným ochorením, či už
v prostrediach nemocníc, denných stacionárov alebo v ambulanciách. Jedná sa o klientov
s ochoreniami z okruhu schizofrénie, s afektívnymi poruchami, neurotickými ochoreniami,
ale aj pervazívnymi vývinovými ochoreniami, mentálnou retardáciou a najrozličnejšími
formami postihnutia. Medzi najčastejšie ciele arteterapie ľudí s duševnou poruchou patrí
príležitosť na sublimáciu negatívnych pocitov, korekciu neprimeraných, predčasných alebo
zmätených záverov a udalostí v živote, reálny pohľad na vlastné ochorenie a nové chápanie
udalostí a nádeje na vyliečenie (Šicková – Fabrici, 2008).
Z odlišnosti arteterapeutických cieľov a charakteristík klientov vyplýva aj rozmanitosť
foriem a metód arteterapie.
Prvou formou, v ktorej zvykneme arteterapiu aplikovať, je forma individuálna. Tá,
rovnako ako individuálna forma psychoterapie, prebieha v interakcii klient – arteterapeut,
čím je možné medzi zúčastnenými nadviazať úzky kontakt vedúci k intenzívnemu
emocionálnemu styku s chápajúcou osobou terapeuta (Pogády a kol., 1993; podľa: Šicková
– Fabrici, 2008).
Druhou formou je skupinová arteterapia, ku ktorej radíme i rodinnú a párovú arteterapiu.
Tá má podľa Liebmannovej (2010) viaceré výhody. V procese skupinovej arteterapie totiž
dochádza k rýchlemu a žiaducemu sociálnemu učeniu, klienti si môžu vyskúšať rozličné
sociálne role, veľmi účinná je vzájomná spätná väzba členov, členovia skupiny si obvykle
dávajú silnú emocionálnu oporu, často dochádza k odkrytiu nerozpoznaných zdrojov
a schopností, zodpovednosť a moc v skupine sa delí medzi všetkých jej členov a skupiny
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bývajú ekonomickým spôsobom, ako využiť odborné znalosti pre viac ľudí naraz. Na
druhej strane skupiny ponúkajú menej intenzívny a hlboký zážitok, než individuálna
arteterapia, zachovanie dôvery a bezpečnosti je ťažšie a ľudia sa môžu vyhýbať
rozhovorom o nepríjemných témach (Brown, 1999; podľa: Liebmann, 2010).
Rovnako, ako formy, aj arteterapeutické metódy môžu byť odlišné. Medzi najčastejšie
využívané patrí imaginácia (práca s vnútornými obrazmi), animácia (terapeut alebo klient
sa identifikujú s niektorou časťou klientovho diela), koncentrácia, reštrukturalizácia
(vytvorenie nového produktu zo staršieho), transformácia (transformácia pocitov
z vnímania jedného druhu výtvarného média do média iného) a rekonštrukcia (napríklad
dokresľovanie do koláže; Šicková – Fabrici, 2008; Uhrová, 2005).
Dôležitým pri arteterapeutickej práci je tiež výber výtvarných vyjadrovacích
prostriedkov. Tu rozlišujeme klasické vyjadrovacie prostriedky a nové média. Medzi
klasické vyjadrovacie prostriedky patrí kresba, ktorá je vhodná predovšetkým na
diagnostiku, relaxáciu a expresiu, a jej varianty expresívna gestická kresba či haptická
kresba poslepiačky alebo napríklad dokreslené kresebné gesto. Ďalším klasickým
vyjadrovacím prostriedkom je grafika, kedy klient otláča zhotovenú matricu. Veľmi
obľúbeným prostriedkom v prostredí arteterapie je maľba, pri ktorej hrá hlavnú
vyjadrovaciu úlohu farba. Ďalej tu máme modelové a priestorové vyjadrenie, napríklad
z hliny či iných materiálov (môžeme vytvoriť hmatku, objekt, alebo inštaláciu produktu –
landart, body art, performance, udalosť a iné). A v neposlednom rade je to tvorba
fotografií, textilná tvorba alebo vznik konceptu. Naproti tomu máme nové média, kam
patrí použitie digitálnych technológií – fototerapia s digitálne spracovávanou
fotografiou, video, krátky film či videoinštalácia (Stehlíková Babyrádová, 2014).
Rovnako dôležitý, ako výber arteterapeutických techník a materiálov je tiež priebeh
arteterapie. Albrich (podľa: Kšajt, 2013) popisuje svoj spôsob práce s klientom a uvádza,
že sedenie zväčša začína krátkym rozohrievacím cvičením, pokračuje s hlavnou témou
sedenia a v závere sa s klientom spoločne venujú popisu, reflexii a prípadne i prezentácii
tvorby. Obdobne postupuje aj Liebmannová (2010).
3.1. Emócie v arteterapii
Práca s emóciami zohráva v psychoterapii veľmi dôležitú úlohu. Sotva by sme hľadali
psychoterapeuta, ktorý by pri práci so svojimi klientmi nenarazil na tému emočného
prežívania. Tak ako v psychoterapii, aj v arteterapii má práca s emóciami svoje významné
miesto.
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V predošlej časti sme si povedali, že medzi ciele arteterapie patrí sprostredkovanie
kontaktu, symbolické vyjadrenie, uvoľnenie a abreakcia emócií (Šicková – Fabrici, 2008).
Vidíme preto, že s emóciami je možné v arteterapii narábať viacerými spôsobmi a môžeme
tiež našu prácu smerovať k viacerým cieľom. Práca s emóciami môže fungovať ako
sprievodný jav pri narábaní s ďalším materiálom (postoje, spôsoby správania, atď.) alebo
sa môžeme zamerať priamo na aktivitu s potlačenými či nedostatočne poznanými
emóciami.
Podľa Keeneyho (2000) výtvarná tvorba pomáha klientovi pri spracovávaní bolestných
zážitkov tým, že tvorí bariéru pred jeho intenzívnymi emóciami. A teda prostredníctvom
výtvarnej tvorby sa silné emočné zážitky môžu dostať na povrch, avšak ich vyjadrenie nie
je pre človeka natoľko ohrozujúce. Rubinová (1978; podľa: Keeney, 2000) dodáva, že
prostredníctvom výtvarnej činnosti sme schopní komunikovať i to, čo pre nás bežne nie je
verbalizovateľné i to, čo si zväčša bezprostredne neuvedomujeme. Výtvarná tvorba
pomáha odhaliť nové súvislosti, spoznať nové, prípadne neuvedomované, skutočnosti a za
pomoci zapojenia našej vnútornej imaginatívnej zložky prispieva k rozvinutiu liečivého
procesu (Feldman, 1999; podľa: Keeney, 2000).
Podľa Pearsona a Wilsonovej (2009) je liečba skrz emócie prirodzeným spôsobom, akým
naša psychika pracuje, pri čom kvalitná a zdravá emocionálna a behaviorálna regulácia
človeka je možná vtedy, keď má jedinec možnosť vyjadriť svoje pocity, porozumieť im
a odpovedať na ne (Teyber, 2006; podľa Pearson, Wilson, 2009). Arteterapeut preto môže
zohrať v liečbe jednotlivca dôležitú úlohu tým, že mu poskytuje prostriedky, akými môže
svoje vnútorné prežívanie komunikovať, a teda začať cestu k vlastnému uzdraveniu.
Úlohou arteterapeuta je pomáhať klientovi hľadať spôsoby, ktorými sa mu bude najlepšie
vyjadrovať, pri čom k tomuto účelu má arteterapeut využiť širokú paletu možností. Jeho
prácou je upozorňovať klienta na vnímanie jeho telesných pocitov, nálad, energie,
myšlienok a sebaobrazu, čo môže robiť prostredníctvom výberu rozličných
arteterapeutických cvičení, prostriedkov a metód, ale i kladením otázok, zrkadlením
a poskytovaním spätnej väzby (Pearson, Wilson, 2009). Azda najdôležitejšou úlohou
arteterapeuta je však veriť v klientovu schopnosť uzdravenia, a to i v čase, keď preň
terapeutická cesta nie je jasná (Ammann, 1999; podľa: Pearson, Willson, 2009).
Arteterapeut má pre klienta predstavovať bezpečné a prijímajúce prostredie, ktoré mu
umožní prostredníctvom umeleckej tvorby nahliadnuť do jeho skrytých vnútorných
pocitov, a to i v prípade, že si so sebou nesie negatívne spomienky na výtvarný proces
napríklad zo svojich školských čias.
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Arteterapia v sebe nesie potenciál úspešne pracovať so zmenou emočného prežívania,
a tiež pomáhať s prekonávaním rozličných emočných ťažkostí. A ako uvádza Gajdošová
(2012) arteterapiu možno využiť k zmierneniu depresie, úzkosti, hanby, viny či pocitov
agresie.

3.2. Arteterapia depresie
Hovorili sme si, že arteterapia so svojou bohatou zásobou výtvarných metód patrí medzi
terapeutické smery využívané k liečbe depresívnych porúch. Arteterapeutická práca
s depresívnymi klientmi má však svoje špecifiká, a rovnako i arteterapeutický proces
a produkt depresívnych pacientov sa líši od procesu a produktu ostatných klientov. Pre
depresívnych klientov je charakteristický znížený záujem o prácu a zvýšená potreba
podpory a povzbudenia. Klienti trpiaci depresiou zväčša pracujú pomalším tempom,
potrebujú väčší časový priestor. Klesá ich schopnosť pozornosti a tvorivosti, a ich
arteterapeutický produkt býva často bezfarebný, sivý, pôsobí krehko a opustene. Produkt
máva slabé línie, miestami až miznúce, priestor býva slabo využitý, býva v ňom málo
prvkov, tvary sú často malé. Zväčša sa produkt javí, akoby mu chýbala duša či zdroj
energie (Orosová, [s.a.]).
Pri práci s depresívnymi klientmi preto musí arteterapeut dbať na niekoľko vecí.
Konkrétne je potrebné, aby arteterapeut zadával klientom jasnú, pevne stanovenú
a zrozumiteľnú inštrukciu. Téma a výber výtvarnej techniky by mala zohľadňovať rýchlu
unaviteľnosť a pesimistické myslenie klienta (ambivalencia, znížené sebavedomie,
depresívne témy v myslení). Je dôležité vyhnúť sa pekným a drahým materiálom, nakoľko
klient môže nadobudnúť pocit, že sú preň príliš dobré. Vhodným vyjadrovacím
prostriedkom je preto napríklad hlina. Témy a techniky arteterapeutickej práce by mali byť
povzbudivé, podporujúce, pozitívne, jednoduché, ľahko zvládnuteľné a zaručujúce úspech.
Arteterapeut by mal byť tiež pripravený klientovi poskytnúť povzbudenie a pomoc
pri realizácii zadanej témy, využitia techník a výberu pomôcok. Pozitívnym znakom
arteterapeutickej práce s depresívnym klientom je, ak sa v tvorbe objavia prvky
vyjadrujúce hostilitu a agresivitu (Orosová, [s.a.]; Šicková – Fabrici, 2008).
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II Praktická časť
4 Prípadová štúdia klientky v stredne ťažkej depresii
4.1 Vzorka
Prácu sme realizovali s klientkou z terapeutickej skupiny klientov navštevujúcich denný
psychiatrický stacionár.
Klientka je 31 ročná, vysokoškolsky vzdelaná (v ekonomickom smere) matka dvoch
maloletých detí, vo veku 4 a 1,5 roka. Je vydatá, avšak svoje manželstvo hodnotí ako
disharmonické. V súčasnosti je v rozvodovom konaní. Manžel sa od nej odsťahoval do
podnájmu a zobral so sebou aj deti. Je veriaca, vychovaná v kresťanskom duchu.
Klientka sa narodila predčasne, narodenie ale prebiehalo bez komplikácií. Jej raný
psychomotorický vývin bol bez pozoruhodností, prekonala bežné detské ochorenia. Má
jednu sestru. V rodine sa nevyskytli žiadne psychické ochorenia.
Klientka je v psychiatrickej liečbe od roku 2002. Najprv sa liečila pre ochorenie z okruhu
porúch osobnosti a pre príznaky obsedantno - kompulzívnej poruchy. K psychiatričke
údajne chodila preto, že ju manžel zbil. V súčasnosti si však uvedomuje, že manžel na ňu
začal tlačiť so psychiatrickou liečbou po tom, ako mu porozprávala, že keď mala 16 rokov,
bola u veštkyne a po tejto návšteve sa u nej objavil strach, že sa to dozvie jej okolie.
Domnieva sa, že manžel túto jej spomienku využil vo svoj prospech vo vzťahu k jej
psychiatrickej liečbe.
V auguste 2012 bola hospitalizovaná na psychiatrii, pretože si uvedomila, že ju manžel
bil z iniciatívy psychiatričky. Jej stav bol hodnotený ako Akútna psychotická porucha
s príznakmi schizofrénie. Následne po 9 mesiacoch lieky opäť vysadila, pretože jej
vyvolávali úzkosť a silne priberala. Začala byť plačlivá, pretože chcela dojčiť syna, no
vzhľadom na lieky nemohla. Na podnet manžela ju opäť hospitalizovali v nemocnici na
psychiatrickom oddelení, kde jej stav hodnotili diagnózou Paranoidná schizofrénia.
V čase realizácie práce navštevuje klientka psychiatrický stacionár za účelom preliečenia
stavu a resocializácie. Subjektívne má smutnú náladu, je plačlivá, trápi sa, že nemôže byť
s deťmi. Žiada súd o striedavú starostlivosť, manžel zamedzuje jej kontaktom s deťmi.
Objektívne je klientka subdepresívne ladená, ťažšie odkloniteľná, jej emócie sú plochšie.
Orientovaná jej na svoju rodinnú situáciu, vzťahy s deťmi. Jej myslenie je primeraného
tempa, koherentné a bez bludov. Poruchy vnímania, pamäte a pozornosti sme nezachytili.
Jej psychomotorické tempo je primerané. Rýchlejšie sa unaví a jej vôľa je mierne oslabená.
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Vyhýba sa sociálnym kontaktom. Na základe vývinu ochorenia a súčasného stavu je
klientka psychiatrom klasifikovaná diagnózou Epizóda stredne ťažkej depresie.
4.2 Cieľ
Cieľom práce bolo umožniť klientke v stredne ťažkej depresii narábať novým,
alternatívnym, spôsobom, prostredníctvom individuálnych arteterapeutických sedení, so
svojimi emóciami. Za čiastkové ciele sme si zvolili zlepšiť klientkino poznanie,
vyjadrovanie, uvoľňovanie, prijímanie a spracúvanie emócií, pri čom arteterapeutický
proces predstavoval súčasť režimovej a skupinovej psychoterapeutickej liečby v dennom
psychiatrickom stacionári.
4.3 Arteterapeutické techniky a postup práce
Počas arteterapeutického programu sme využili viaceré arteterapeutické techniky.
Prácu sme realizovali ako osem individuálnych sedení s dĺžkou trvania 50 minút.
V úvode každého sedenia sme s klientkou viedli krátky rozhovor reflektujúci jej aktuálny
zdravotný a rodinný stav, s cieľom jej upokojenia a prípravy na arteterapeutický proces.
Potom nasledovalo zadanie inštrukcie a krátka relaxácia s imaginatívnym navodením
spracovávanej témy. Po relaxácii prebiehala klientkina vlastná arteterapeutická práca.
Každé sedenie sme ukončili spoločnou reflexiou činnosti a rozborom produktu, so
zámerom využitia výstupu pre ďalšiu psychoterapeutickú prácu.
Pri výbere arteterapeutických cvičení sme vychádzali predovšetkým z arteterapeutického
programu Skupinová arteterapia zameraná na emócie Probstovej a Rankovovej (2012)
a z knihy Skupinová arteterapia Marian Liebmanovej (2010). Cvičenia sme prispôsobili
podmienkam individuálnej arteterapie a zdravotnému stavu klientky.
4.4 Rozbor arteterapeutických sedení
Prvé a druhé sedenie
Prvé a druhé sedenie sme venovali arteterapeutickému cvičeniu zameranému na
spoznávanie emócií. Úlohou klientky bolo pomocou vodových farieb znázorniť na výkresy
veľkosti A5 dvanásť nami zadaných emócií. Konkrétne emócie: bezmocnosť, depresia,
hnev, nevinnosť, pokoj, smútok, strach, šťastie, úzkosť, vina, vzrušenie a zvedavosť.
Inštrukcia znela: „Abstraktne, pomocou vodových farieb, znázornite každú z dvanástich
emócií na druhú stranu papiera, na ktorom je napísaná.“ Po dokončení tvorby mala klienta
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za úlohu vytvoriť z obrázkov skupiny na základe podobnosti tvarov alebo farieb. Cvičenie
vychádza z programu Probstovej a Rankovovej (2012).
Po krátkej relaxácii klientka pracovala na zadanej úlohe pomaly a precízne. Každému
obrázku venovala dostatok času, vo väčšine obrázkov nenechala žiadny prázdny priestor.
Pri tvorbe bola pokojná, avšak pri maľbe obrázku znázorňujúceho hnev do nej prišla
značná energia a obrázok vypracovala s veľkým zanietením. Poradie spracovávania
obrázkov si klientka vyberala sama. Postupovala nasledovne: zvedavosť, šťastie,
vzrušenie, úzkosť, vina, pokoj, smútok, nevinnosť, hnev, strach, depresia, bezmocnosť.
Obrázok 1 znázorňuje výsledné produkty klientky (str. 25 – 26).
Obr. 1: Dvanásť emócií
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Po tvorbe sme sa spoločne venovali reflexii. Klientka uviedla, že sa jej pracovalo
príjemne, ku koncu sa však úloha stávala čoraz náročnejšou. Najviac je spokojná
s obrázkom hnevu, ktorý podľa nej najlepšie vystihol podstatu emócie. Pripomína jej
výbuch energie, ktorý ju vnútri zožieral a postupne, počas terapie, získava priechodnosť.
Naopak najmenej sa klientke pozdáva obrázok zvedavosti. Má pocit, že sa jej znázornenie
k emócii nehodí, pretože na ňu obrázok pôsobí negatívne.
Klientka mala ďalej za úlohu vytvoriť z obrázkov skupiny podľa podobnosti tvarov
a farieb. Ako prvú vytvorila skupinu strach, bezmocnosť, smútok, úzkosť a depresia, ktoré
môžeme vidieť na obrázku 2 (str. 27).
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Obr. 2: Dvanásť emócií – prvá skupina
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Ako vidíme všetky emócie sú vyjadrené tmavými farebnými odtieňmi (čierna, modrá
zelená, hnedá), pri čom pôsobia chladným, nehostinným dojmom. Tvary obrazcov pôsobia
často krát ako zábrana, mreže, alebo na druhej strane pripomínajú zmätok. Klientka
uviedla, že síce každú z emócii prežíva inak, aj v reálnom živote ich má blízko seba. Strach
je momentálne pre ňu najmä strachom z budúcnosti, s čím súvisí aj bezmocnosť, smútok
a depresie prežíva už dlhodobo a úzkosť je pre ňu spojená so spomienkou na užívanie
predošlých liekov.
Pozrime sa teraz bližšie na jednotlivé obrázky. Ako vidíme strach autorka znázornila
horizontálnymi líniami pravidelného usporiadania čiernej, modrej a hnedej, pri čom línie
sú jemne naklonené v ľavo. Na základe uvedeného, vychádzajúc z analýzy výtvarných prác
Ponedlíkovej (2015), Kulku (2008), Riedelovej (2002), Gásparovej – Illešovej ([s.a.])
a psychológie farieb Lüschera (1995), by sme potom mohli predpokladať, že klientka svoj
strach vníma ako pokojnú reakciu, ktorá je ale spojená prevažne s nešťastnými udalosťami
z minulých období. Obdobný spôsob zobrazovania horizontálnymi líniami môžeme nájsť
napríklad v práci Marka Rothka (príloha G). Bezmocnosť ďalej klientka znázornila
nesystematickými lomenými úzkymi líniami čiernej farby na zelenom pozadí.
Vychádzajúc z vyššie uvedených autorov môžeme v tomto prípade usudzovať na napätie
a depresívne pocity vyplývajúce z prítomnosti prudkého zmätku, ktorý bezmocnosť
prináša. Na druhej strane smútok klientka zobrazila pomocou modro-zelených bodov na
hnedo-šedom pozadí. Opäť sa stretávame s farebnou kompozíciou symbolizujúcou prežité
negatívne skúsenosti spojené s istou mierou vnútorného napätia, pri čom vychádzajúc
z etnologických poznatkov o starých Slovanoch, môžeme zobrazenie bodov chápať ako
znázonenie sĺz (Havrdová, 2008). Prácu s bodmi môžeme nájsť napríklad v dielach Rossa
Blecknera (príloha G). Ďalšou zobrazenou emóciou bola úzkosť. Tú klientka zachytáva
pomocou kombinácie čiernej ľubovoľne smerujúcej línie s čiernymi bodmi a modrým
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pozadím. Kompozícia potom prináša chlad, pocit smútku a túžbu po sebapoznaní v procese
blúdenia. Poslednou v tejto skupine bola depresia. Tá je vyjadrená sýtim čiernym
pozadím, z ktorého presvitajú presné modré línie zobrazujúce pavučinu. V obrázku preto
môžeme vnímať prítomnosť silne zväzujúceho smútku vyjadrujúceho bezvýznamnosť
akejkoľvek nádeje.
Druhú skupinu vytvorila klientka z emócii zvedavosť, hnev a vina. Tie zobrazuje
obrázok 3.
Obr. 3: Dvanásť emócií – druhá skupina
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Ako môžeme vidieť, v tomto prípade prevažujú teplé farby červená, oranžová, hnedá
a prítomná je tiež čierna. Vo všetkých troch prípadoch majú obrazce jasne ohraničené
tvary. Klientka považuje obrázky za dynamické a aktívne. Je pre ňu prekvapením, že svoju
obľúbenú farbu (červená) zvolila na zobrazenie negatívnych emócií. Zároveň ju tiež
prekvapilo spojenie zvedavosti s vinou a hnevom. Po rozhovore však nakoniec dospieva
k vhľadu, že zvedavosť vyjadruje jej motív, prečo zostala so svojím manželom vo vzťahu.
Jej manžel pochádzal z rodiny, ktorej otec bol alkoholik a ona už dávno pred uzavretím
manželstva videla, že jej muž nie je ideálny partner, nakoľko už vtedy sa uňho prejavili
tendencie k fyzickému ubližovaniu (Na tomto mieste považujeme za dôležité podotknúť,
že klientka vždy opisuje udalosti fyzického ubližovania veľmi jemne, no z uvedeného
vyplýva, že manžel sa k nej správal veľmi násilne. Napríklad keď čakala druhé dieťa, ju
počas jazdy autom udieral do hlavy, keď sa v aute dožadovala, aby jej starší syn
nevyvádzal. Manžel uviedol ako dôvod bitia svojej ženy to, že sa má k synovi správať
pekne.). Ona však verila, že mu dokáže pomôcť a bola „zvedavá“, či to dokáže. Toto
uvedomenie v nej zároveň vyvoláva pocity viny a zároveň i hnev na minulosť
a prítomnosť. Nakoniec teda klientka považuje prekvapivé spojenie emócii za vskutku
výstižné.
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V druhej skupine sa stretávame s obrázkami, ktoré sú, ako sme už povedali,
charakteristické použitím prevažne teplých farebných tónov. Zvedavosť klientka vyjadruje
pomocou zo strednej časti vystupujúcich obdĺžnikov, pričom ich farebná intenzita
prechádza od bledších studených tónov symbolizujúcich nádej či povinnosť
k dynamických farbám energie, vitality, ale i trpezlivosti, pokory a smútku. Kombinácia
farebných obdĺžnikov potom vytvára dojem hĺbky, ktorú môžeme chápať i ako túžbu po
poznaní, po preniknutí hlbšie. Zaujímavú podobnosť nachádzame s obrazom Ľudovíta
Hološku Chodba (príloha G). Použitie hnedej vyjadrujúcej pokoru a zodpovednosť,
červenej a oranžovej charakteristickej pre energiu a odvahu, ale i čiernej vyjadrujúcej
smútok či traumu nachádzame pri zobrazení viny. Za ústredný pri tom môžeme vnímať
práve pocit zodpovednosti, ktorý autorka zobrazuje akoby spútaný líniami smútku či
traumatickej spomienky. Skupinu nakoniec uzatvára obrázok hnev, kde prevláda oranžová,
červená a purpurová. Prítomné je teda značné napätie, energia a výraz dodáva
predovšetkým purpurová vyjadrujúca istú výnimočnosť. Charakteristický je i tvar kalicha,
ktorý v prenesenom význame môžeme chápať ako symbol plnosti, respektíve preplnenia
(Gásparová – Illešová, [s.a.]).
Posledná skupina emócii, ktorú klientka vytvorila, zahŕňa pokoj, šťastie vzrušenie
a nevinnosť. Výsledok môžeme vidieť na obrázku 4.
Obr. 4: Dvanásť emócií – tretia skupina
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Vidíme, že na znázornenie poslednej skupiny emócii použila klientka jasné farby a tvary,
ktoré pôsobia hravým dojmom. Klientka hodnotí všetky emócie ako pozitívne, pri čom za
osobne najdôležitejšie považuje pokoj a šťastie, o ktoré sa momentálne snaží.
Emóciu pokoja klientka vyjadrila pomocou usporiadaných plných žltých krúžkov
v zelenej elipse na hnedastom pozadí, pri čom v kompozícii môžeme nachádzať symboliku
nádeje, budúcnosti a bezpečia. Celý obrazec môže divákovi pripomínať detskú dekoráciu
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na veľkonočnom vajíčku, čím nám môže vyvstať otázka, či je pokoj pre klientku niečím
sviatočným spojeným s detskou radosťou. Šťastie poňala klientka veľmi obdobným
spôsobom ako pokoj, avšak špecifický charakter obrázku dodáva použitie purpurovej
využívanej pri výnimočných situáciách a modrej zdôrazňujúcej pokoj. Obrázok opäť
pôsobí detským dojmom a charakteristická je snaha o symetriu obrázka. Ústredný motív
nám môže pripomínať zobrazenie kvetu, ktorý v prenesenom významne chápeme ako
nádej, ale i ženskosť a pasivitu. Väčšiu dynamiku môžeme pozorovať pri zobrazení
vzrušenia, ktoré je charakteristické ostrými hranami dynamickej červenej hviezdy na
zelenom a modrom pozadí, čo vytvára značný kontrast a napätie celého obrázka. Skupinu
obrázkov uzatvára nevinnosť v podaní spojenia pokojnej modrej s čistotou bielej, celé
v kombinácii mäkkosti kriviek a dynamických ostrých zakončení tvarov.

Tretie sedenie
Počas tretieho sedenia mala klientka za úlohu umiestniť emócie do siluety svojho tela.
„Na papier veľkosti A3 nakreslite obrys postavy a vedľa nej 4 štvorčeky. Štvorčeky budú
predstavovať emócie hnev, smútok, strach a radosť. Ku každej emócii priraďte farbu a tou
farbou potom emóciu zakreslite do siluety, podľa toho, kde vo svojom tele ju vnímate.
Abstraktne alebo konkrétne.“ Cvičenie opäť vychádza z programu Probstovej
a Rankovovej (2012).
Klientka cvičenie vypracovávala pomalším tempom, na splnenie úlohy si vzala dostatok
času. Výsledok zobrazuje obrázok 5.
Obr. 5: Emócie v tele
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Počas spoločnej reflexie sme hovorili o prežívaní jednotlivých emócií. Klientka si
spomínala na obdobie adolescencie, kedy ju často zaťažovali bolesti brucha. Obdobný
problém sa jej vrátil v čase, keď pracovala vo svojom poslednom zamestnaní. V oboch
prípadoch sa jednalo o čas, kedy prežívala silnú úzkosť, záťaž a stres.
V našom cvičení do oblasti brucha zaznačila emóciu strachu. Uviedla, že ide o emóciu,
ktorú síce prežíva, ale neprejavuje. Má strach ju prejaviť, nakoľko nemá dobré skúsenosti.
O svojich obavách sa zvykla rozprávať s manželom, ktorý následne, podľa jej slov,
rozprávanie využil vo svoj prospech. V súčasnosti sa o svojom strachu rozpráva so svojou
novou psychiatričkou, ktorej verí. Avšak dodáva, že to robí len z dôvodu, že „by sa to
malo“. Zostáva v nej spomínaná obava. Strach klientka považuje za emóciu, ktorej netreba
venovať pozornosť, pretože problém nerieši. Uvedomuje si ale, že o svojich ťažkostiach
začala hovoriť neskoro (napríklad rodičom len nedávno povedala, že ju manžel bil) a teraz
musí čeliť následkom strachu o veciach hovoriť.
Smútok klientka zakreslila do nôh, pretože keď je smutná zvykne čas presedieť. Smútok
je pre ňu emóciou, ktorá príde a ona musí prečkať, kým je preč. Nepovažuje však svoj
smútok za niečo „hrozné“.
Hnev je emócia, ktorú znázornila klientka do rúk. Ide o emóciu, ktorú, podľa vlastných
slov, prežíva najsilnejšie a musí ju „krotiť“.
Poslednou, štvrtou, emóciou je radosť. Radosť klientka zaznačila do oblasti hlavy.
Klientka udáva, že ide o emóciu, ktorá nasleduje po strachu. A slúži jej na rozptýlenie.
Štvrté sedenie
Štvrtou úlohou bolo porozumieť komunikovaniu svojich emócii pomocou tváre. Zadávali
sme nasledovnú inštrukciu: „Vytvorte dve masky. Na jednej maske znázornite emócie tak,
ako ich prežívate vo svojom vnútri. Na druhej ich znázornite tak, ako ich môžu vidieť
ostatní.“ Ako materiál mala klientka k dispozícií farbičky, voskové pastelky, vodové
a temperové farby, výkresy, biele a farebné papiere, krepový papier, nožnice a lepidlo.
Voľba materiálu bola dobrovoľná. Pri tvorbe cvičenia sme vychádzali z knihy Marian
Liebmanovej (2010).
Klientka sa rozhodla na tvorbu použiť výkres a voskové pastelky. Opäť si na tvorbu
vzala dostatok času. Výsledné masky vidíme na obrázku 6 (str. 32).
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Obr. 6: Masky

emócie prežívané vo vnútri

emócie prejavované navonok

Ako vidíme na obrázku, klientka vytvorila dve takmer identické škrabošky. Uvádza, že
bolo pre ňu ťažké na takom malom priestore znázorniť svoje emócie, no napriek tomu
sama zvolila tento spôsob spracovania a nerozhodla sa ho zmeniť.
V prvej časti obrázka môžeme vidieť, že všetky emócie sú znázornené výrazne za
použitia celého spektra farieb, ktoré prestupujú drobné čierne čiary. Klientka uvádza, že vo
svojom vnútri prežíva všetky emócie značne intenzívne (hnev, strach, aktivitu, pokoj...).
Na druhej strane, druhá časť obrázka je identická s prvou časťou, avšak farby sú podstatne
menej intenzívne. Tým chcela klientka vyjadriť, že sa snaží emócie nedávať druhým plne
najavo. Uvedomuje si však, že je v prejavoch veľmi úprimná a ľudia z nej ľahko
„prečítajú“, čo cíti. Bola by preto rada, keby svoje emócie vedela viac skrývať, a preto sa
snaží o svojich ťažkostiach nikomu nerozprávať. V terapeutickej skupine si však
uvedomila, že jej rozprávanie o ťažkostiach v bezpečnom prostredí pomáha.

Piate sedenie
Počas piateho sedenia sme sa venovali expresívnej keramike na tému hnev. Klientka
mala za úlohu vymodelovať z modelovacej hmoty svoj hnev.
Klientka sa do práce pustila pomerne rýchlo, opäť zadanie vypracovávala precíznym
spôsobom. Prácu s hmotou hodnotila ako náročnejšiu, nakoľko bola hmota pomerne tvrdá.
Rozhodla sa zvoliť metódu stláčania a prekladania. Hmotu preložila osemkrát, kým
dospela k výslednému produktu. Ten zobrazuje obrázok 7 (str. 33).
Klientka uvádza, že vytvorila nádobu, ktorá má priehradky. Pripomína jej cibuľu, pretože
tak, ako aj cibuľa má vrstvy, tak sa postupne ukladal a vrstvil aj obsah jej hnevu. Popisuje
ďalej, že s postupom do stredu „lupienky“ jej nádoby hrubnú a stred nádoby je prázdny.
Ide teda o nádobu, kde sa jej môže hnev hromadiť a nevytečie cez okraj. Na otázku, čo by
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sa stalo, keby bolo hnevu viac, než je veľkosť nádoby, uviedla, že by sa okraj posunul
a nádoba by sa zväčšila. Čiže nádoba sa postupne prispôsobuje podmienkam, no napriek
tomu je pevná.
Pred tvorbou si mala klientka svoj hnev vytvoriť v predstave. Jej predstavu naplnili
stratené príležitosti a udalosti, ktoré mohli byť v živote inak. A vďaka ktorým by teraz
mohla byť viac so svojimi deťmi. Do istej miery sa hnevá i na seba, do veľkej miery sa
však viac na okolnosti, ktoré ju postretli.
Klientka si uvedomila, že jej spôsob pracovania s hnevom siaha už do detstva. Najprv
keď bola malá bola dosť tvrdohlavá, bila sa s chlapcami, ale to sa zmenilo počas
dospievania. Rodičia ju vychovávali v kresťanskom duchu, a podľa toho, nadobudla
presvedčenie, že je hnev zlá emócia, teda emócia, ktorá prináša negatívne dôsledky, a preto
je potrebné sa mu vyhnúť. Teraz však pochopila, že sa hnevu vyhnúť nemôže. Že život
nemôže byť stále pekný a vyrovnaný. A myslí si, že je lepšie nechať tejto emócii
v rozumnej voľný priebeh hranici. Rovnako vo vzťahu k manželovi sa teraz snaží nechať
hnevu voľný priebeh a začína s ním komunikovať. Bola prekvapená, že jej hnev prijal, a to
najmä kvôli deťom.
Opýtali sme sa klientky, či jej vytvorená nádoba nepripomína kvet. A či vidí súvislosť
medzi silou svojho hnevu a kvetinou ako symbolom. Na dotaz odpovedá, že prejav jej
hnevu je naozaj často tichý a jemný. A s úsmevom dodáva, že teraz by „manželovi
najradšej usušila a poslala bodliak“.
Po tvorbe sa klientka cítila dobre, má pocit, že mohla svoj hnev pevne zachytiť. Pociťuje
uvoľnenie.

Obr. 7: Hnev
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Šieste sedenie
Šieste sedenie sme venovali téme strach. Úloha prebiehala v dvoch fázach. Ako prvé
mala klientka z pripraveného materiálu (kartón, výkres, biely, farebný a krepový papier,
lepidlo, nožnice, pastelky, fixky a vodové farby) vytvoriť model lesa, ktorý zahŕňa obsahy,
ktoré jej naháňajú strach, a to v konkrétnej alebo symbolickej podobe. V druhej fáze bolo
úlohou klientky prerobiť les akýmkoľvek spôsobom tak, aby jej už strach nenaháňal.
Klientka sa rozhodla pre tvorbu dvojrozmerného obrázka lesa, prácu mala hotovú
pomerne rýchlo, rovnako rýchlo prebehla aj druhá fáza tvorby. Konečné produkty môžeme
vidieť na obrázku 8.

Obr. 8: Les strachu

les strachu

les po odstránení strachu

V prvej časti obrázku môžeme vidieť les znázorňujúci klientkin strach. Les klientka
hodnotí ako tmavý a hustý. Strach v jej živote predstavuje obava, že sa zopakujú jej minulé
skúsenosti z manželstva. Tie momentálne vidí, ako skúsenosť, z ktorej sa poučila, že nemá
do vzťahu vkladať veci, ktoré by podľa nej nemal niesť. Myslí si, že by si mala svoje
problémy riešiť sama a neočakávať, že ich partner vyrieši za ňu.
V druhej časti obrázku vidíme les po tom, čo ho klientka upravila, tak, aby sa už v ňom
nebála. Túto úlohu považovala za náročnú. Je podľa nej ťažké takto niečo opraviť.
Rozhodla sa les prekryť a zosvetliť, aby pôsobil optimistickejšie. Uvádza, že jej úloha
pripomína jej vlastný život. V reáli tiež strach prekrýva, čím sa jej zmenia myšlienky
a udalosti sa časom samé zmenia. V súčasnosti má pocit, že vo vzťahu k svojim obavám
cíti viac pochopenia, usporiadania myšlienok a zmierenia sa s udalosťami. Myslí si, že je
dôležité včas na udalostiach hľadať ich pozitíva.
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Ako vidíme, klientka na znázornenie použila reálne farby lesa (zelená, hnedá modrá), pri
čom charakter strachovej emócie vyjadrujú práve ostré krátke, z časti neusporiadané, línie
vyvolávajúce pocit napätia. V druhej časti môžeme vidieť prekrytie napätia jednoduchými
geometrickými symbolmi, ktoré napomáhajú procesu odvedenia pozornosti od vnútorného
prežívania, a teda prekrytiu skutočnej emócie.

Siedme sedenie
Úlohou siedmeho sedenia bolo vytvoriť tri mandaly, z ktorých jedna znázorňovala
radosť, druhá hrdosť a tretia hanbu. Klientka mohla obsahy znázorniť konkrétnym alebo
abstraktným spôsobom. K dispozícii mala tri papiere formátu A4 s predkresleným kruhom,
farbičky, fixky a voskové pastelky. Zadanie vychádzalo z arteterapeutického programu
Probstovej a Rankovovej (2012).
Klientka v tomto prípade pracovala značne pomalým tempom, veľmi precízne, opäť so
snahou nenechať na obrázku žiaden voľný priestor. Výsledné mandaly zobrazuje obrázok
9.
Obr. 9: Mandaly na tému radosť, hrdosť a hanba

radosť

hrdosť

hanba

Na obrázku môžeme vidieť tri mandaly. Prvá znázorňuje klientkinu radosť, druhá hrdosť
a tretia hanba.
Klientka uvádza, že sa radosť snažila znázorniť hravým, farebným a dynamickým
spôsobom, aj keď má pocit, že čiernu farbu na okraji obrázka nezvolila správne.
V súčasnosti predstavujú jej radosť deti. Má pocit, že postupne sa jej začína dariť, pretože
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sa jej zlepšuje zdravotný stav, s manželom sa konflikt začína postupne riešiť a počas
pobytu v stacionári si našla novú prácu.
Pozrime sa ale spolu bližšie na obrázok. Vidíme, že klientka použila širokú paletu farieb,
od červenej a oranžovej, ktoré pôsobia energicky a dynamicky, cez modrú a zelenú
prinášajúce pokoj a nádej, až po čiernu vo všeobecnosti v našej kultúre považovanú za faru
smútku či depresie. Predpokladáme, že čierna, ktorá podľa klientky do obrázka nezapadá
vyjadruje jej stále pretrvávajúce depresívne ochorenie. Celkovo obrázok pôsobí
dynamickým dojmom, čo vytvára predovšetkým kruhové usporiadanie mandaly
v kombinácii s centrálnym ornamentom smerujúcim proti smeru hodinových ručičiek.
Druhá mandala predstavuje klientkinu hrdosť. Môžeme na nej vidieť smerom od okraja
do stredu prechod od čiernej, cez zemité farby, až po žltú. Voľbou farieb sa klientka, ako
uviedla, snažila vyjadriť vypuklý tvar, ktorý metaforicky vyjadruje postoj ľudského tela pri
hrdosti. Sama uvádza, že je v súčasnosti hrdá na všetko, čo v živote zvládla. Na svoje
vysokoškolské štúdium, na svoje úspechy v práci, na svoje dve deti a ich dva pôrody
a svoju schopnosť vychádzať s ľuďmi.
Opäť i v tomto prípade môžeme pozorovať kombináciu farieb vyjadrujúcich energiu
v kombinácii s čiernou. Farby sú usporiadané v sústredných kružniciach od najsvetlejšej po
najtmavšiu farbu. I pre nás vytvára dojem vypukliny, čo bolo aj klientkiným zámerom.
V tretej časti obrázka nachádzame mandalu vyjadrujúcu hanbu. Mandala je vytvarovaná
do tvaru hviezdy, je ostrá a vyjadruje zraniteľnosť a snahu dostať sa von. Klientka zvolila
kontrast ružovej (podľa literatúry charakteristickej nezrelosťou) a modrej farby
(vyjadrujúcej i povinnosť), čo, ako uvádza, znázorňuje pálčivosť hanby, ktorá bije do očí
a jej snahu hanbu zakryť. Jej hanbu v skutočnosti predstavujú udalosti, ktoré zažila,
a v súčasnosti sa so svojou hanbou snaží bojovať.
Ôsme sedenie
Na poslednom sedení sme si spoločne zhrnuli všetky predchádzajúce sedenia. Klientka
mala možnosť vyjadriť sa ku každému z nich, ako sa jej pracovalo, čo bolo pre ňu dôležité,
čo si zo sedení odnáša, alebo čo naopak by bola rada, aby prebehlo inak, a čo by chcela
doplniť.
Klientka zhodnotila sedenia pozitívne. Ako priestor, v ktorom sa mohla uvoľniť
a „vypnúť“. Počas spoločných rozhovorov a reflexií dostala možnosť utriediť si svoje
zážitky a myšlienky. Napríklad ju veľmi prekvapilo spojenie emócií hnev, vina a
zvedavosť v prvej úlohe. Má pocit, že s hnevom vie po skúsenosti s arteterapeutickými
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sedeniami lepšie narábať. Lepšie si ho uvedomuje, pripúšťa si ho a prijíma. Zároveň si
myslí, že ho dokáže i lepšie ventilovať. Pri modelovaní svojho hnevu si uvedomila najmä,
že jej hranica hnevu je „plytká“, a teda sa dokáže ľahko nahnevať.
Pri skúmaní prežívania svojich emócií v tele si uvedomila mnoho vecí, ktoré o sebe
tušila. Rovnako si pri tvorbe masiek potvrdila, že v poslednej dobe nič neskrýva
a uvedomila si, že ju okolie (najmä rodičia) prijímajú takú, aká je a nemusí sa viac
pretvarovať.
Počas tvorby lesa si zároveň uvedomila, že so strachom sa dá pracovať a môže veci vo
svojom živote sama meniť.
Na otázku, čo by rada počas sedení zmenila, vyjadrila, že by na znázorňovanie svojich
emócii v tvári prijala väčší priestor.
Počas sedenia, klientka zároveň dostala možnosť vybrať si akékoľvek z predošlých
cvičení a jeho produkt nanovo vytvoriť a prerobiť na ňom čokoľvek, čo by chcela mať
inak. Inštrukcia znela: „Prezrite si všetky vaše doterajšie obrázky a výtvory, a vytvorte
jeden prvok, ktorý vás oslovil a chceli by ste ho prepracovať.“
Obr. 10: Oprava mandaly na tému hanba

Ako vidíme na obrázku, klientka pretvorila mandalu znázorňujúcu jej hanbu. Pre tento
obrázok sa rozhodla, nakoľko mala pocit, že nie je dokončený. A zároveň i preto, že si
uvedomila, že v tvorbe mandál našla spôsob tvorby, ktorý jej vyhovuje a môže sa v ňom
prejaviť, ako potrebuje.
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5 Diskusia
Cieľom našej práce bolo preskúmať možnosti využitia individuálnej arteterapeutickej
činnosti a umožniť klientke v stredne ťažkej depresii narábať novým, alternatívnym
spôsobom, so svojimi emóciami. Zároveň našimi čiastkovými cieľmi bolo zlepšiť
klientkino poznanie, vyjadrovanie, uvoľňovanie, prijímanie a spracúvanie emócií.
Hodnotíme, že zvolený cieľ sme naplnili, nakoľko naša klientka počas spoločných sedení
dostala možnosť prostredníctvom jednotlivých arteterapeutických cvičení uvedomiť si
svoje emócie bližšie, a to v afektívnom, kognitívnom i somatickom kontexte. K tomu
okrem samotnej výtvarnej práce slúžili aj spoločné reflexie. Klientka mala rovnako
možnosť uvedomiť si varianty prežívania svojich emócii, vzhľadom na jednotlivé
prostredia a udalosti vyplývajúce z jej životného príbehu a priebehu ochorenia, a tiež
spôsoby akými so svojimi emóciami narába, a či jej prinášajú úžitok, alebo naopak
prispievajú k jej ťažkostiam.
Za najdôležitejšie, čo vďaka spoločným arteterapeutickým sedeniam klientka z nášho
pohľadu získala, v prvom rade patrí uvedomenie si existencie svojich hnevlivých reakcií
a tzv. dovolenie si hnev prežívať a nechať mu priestor na uvoľnenie. Ďalej považujeme za
dôležité pochopenie, že existujú alternatívne spôsoby, akými sa klientka môže vyrovnávať
so svojim strachom a nie je potrebné strach prekrývať a vyhýbať sa jeho riešeniu. Za cenné
považujeme i to, že pomocou sedení si klientka uvedomila, že rozprávanie o jej
ťažkostiach v bezpečnom prostredí jej pomáha, a tiež že si uvedomila viaceré súvislosti jej
života, ktoré jej dovtedy neboli jasné a získala tzv. právo prijať sa taká, aká je.
A v neposlednom rade je pre nás hodnotné i to, že si klientka mohla počas spoločných
sedení oddýchnuť a zrelaxovať sa.
Limity práce
Napriek tomu, že hodnotíme viaceré dôvody, pre ktoré považujeme našu prácu za
prínosnú, počas jej realizácie sa vyskytlo viacero limitov, ktoré si uvedomujeme a radi by
sme sa im v budúcnosti pri realizovaní arteterapeutických cvičení vyvarovali.
Ako prvé pokladáme za isté obmedzenie našej práce výber niektorých výtvarných
materiálov. Konkrétne by sme pri cvičení zameranom na expresívnu keramiku
v budúcnosti uprednostnili prácu priamo s keramickou hlinou a nie modelovacou hmotou,
nakoľko keramická hlina, vzhľadom na svoju konzistenciu a tvrdosť poskytuje iné
možnosti práce, než modelovacia hmota, ktorá je podstatne tvrdšia. V našom prípade však
38

považujeme prácu s modelovaciu hmotou za opodstatnenú z dôvodu dostupnosti materiálu
a dostupnosti vypaľovania objektu v keramickej peci.
Ako druhý limit týkajúci sa materiálu hodnotíme výber materiálov na cvičenie masky,
kde predpokladáme, že by klientka mala väčšiu možnosť uvedomiť si a spracovať rozdiely
vo svojom vnútornom prežívaní a vonkajšom prejavovaní v prípade, že by mala materiál,
ktorý by ju priamo navádzal na výrobu celotvárovej masky a nielen škrabošky. Za vhodné
v tomto prípade považujeme použitie keramickej hliny alebo sadry. I v tomto prípade bol
však uvedený materiál pre nás ťažko dostupný, a zároveň v prostredí psychiatrického
stacionáru nám nebolo umožnené s takýmto materiálom pracovať.
Posledným limitom našej práce bolo časové a priestorové obmedzenie programu
v psychiatrickom stacionári, vďaka ktorému sme naše sedenia nemohli rozšíriť vo vzťahu
k témam, ktoré sa počas sedení otvorili (napríklad práca s hnevom), ale i sme nemohli do
sedení zapojiť prvky akčného umenia, land art a iné.
Budúce zámery
Ako sme už naznačili v časti venovanej limitom našej práce, existuje viacero možností,
akými možno arteterapeutické sedenia v budúcnosti rozšíriť.
V prvom rade by sme sedenia radi obohatili o využitie ďalších materiálov, akými je
napríklad spomínaná keramická hlina, sadra či využitie maľby na plátno alebo inými
farbami, než vodovými a temperovými.
Ďalej by sme do sedení radi pridali dynamické prvky a umožnili klientke pracovať
napríklad s akčnou maľbou, ako tomu bolo u maliara Jacksona Pollocka, čo by podľa
nášho názoru klientke dalo možnosť aktívnejšie si prežiť svoje emócie, získať ďalšiu
energiu a odreagovať svoje pocity spojené napríklad s hnevom.
Pri práci s emóciami klientky by sme tiež mohli pokračovať využitím aj ďalších foriem
arteterapie, než len s metódami arteterapie v užšom zmysle. Konkrétne by sme mohli
využiť muzikoterapeutickú metódu bubnovania, ktorú považujeme za veľmi prínosnú
práve pri spracovávaní hnevu, pri čom ten považujeme za ťažiskovú emóciu celej práce
a hlavne prežívania našej klientky. Alebo by sme mohli využiť viaceré prvky tanečnej
terapie, napríklad pri prežívaní radosti alebo strachu.
Na záver považujeme za cenné pracovať s materiálom z individuálnych sedení aj
v skupine, čo by sme mohli realizovať napríklad tým, že by ostatní klienti vytvárali
výtvarnú asociáciu na obrázok našej klientky, čo sme využili ako metódu pri tvorbe obálky
našej práce, kde sme klientom exponovali obrázok z prvého cvičenia – hnev.
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Záver
Práca s emóciami v arteterapii predstavuje jednu z dôležitých úloh arteterapeuta pri
stretnutí s klientom trpiacim depresiou. Depresia ako afektívna porucha v sebe nesie
významné ťažkosti v oblasti prežívania a vyjadrovania emócii. Klienti trpiaci depresiou
zažívajú dlhotrvajúci hlboký smútok, strach, obavy, bezmocnosť, beznádej a úzkosť, pri
čom zväčša potláčajú svoj hnev a jeho deštruktívne črty obracajú proti sebe.
Arteterapia umožňuje klientovi bezpečným, so zachovaním istého odstupu, spôsobom
narábať so svojimi emóciami, a teda získať priestor na ich uvoľnenie, uvedomenie si
a adekvátne spracovanie, čím je potom možné začať pracovať na riešení svojich ťažkostí
i na vedomej úrovni.
V našej záverečnej práci sme sa rozhodli preskúmať možnosti individuálnej
arteterapeutickej práce s klientkou v strednej ťažkej depresii so zámerom nájdenia
alternatívneho spôsobu abreakcie a spracovávania jej potlačených emócii, čo sa nám
prostredníctvom ôsmych spoločných sedení podarilo. Klientka získala väčší vhľad do
svojej životnej situácie a do priebehu svojho ochorenia, uvedomila si neprimerané
spôsoby, akými narába s emóciami hnevu a strachu, ale aj získala nový prostriedok pre
zvýšenie svojej kvality života.
Naša práca sa zaoberala jednak teoretickými východiskami, kde sme priblížili význam
emócii v živote a umení. Ponúkli sme bližší pohľad na depresívne ochorenie, na jeho
definíciu, charakteristiky, výskyt, diagnostiku a liečbu. Nazreli sme do súčasného stavu
arteterapie, ako významnej súčasti psychoterapeutického pôsobenia odborníkov v oblasti
duševného zdravia. Pozreli sme sa na jej význam, jednotlivé aspekty, formy a priebeh, ale
i význam pre prácu s emóciami a jej špecifiká vo vzťahu k depresívnym klientom.
V praktickej časti sme sa venovali opisu práce s našou klientkou, priniesli sme vhľad do
jej životnej situácie a stavu ochorenia a priniesli opis i psychologický a arteterapeutcký
rozbor spoločných sedení.
V závere práce sme sa zamerali na zhodnotenie našich výsledkov s prihliadnutím na
limity práce a budúce zámery.
Vypracovanie práce a najmä zážitok zo spoločných sedení s klientkou hodnotíme ako
cennú skúsenosť pre naše vzdelanie, ale najmä pre našu prax a veríme, že objavené pre nás
bude hodnotným východiskom pri stretnutiach s ďalšími klientmi.
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Prílohy

Príloha A: Obrazy zobrazujúce emócie

Pablo Picasso – Plačúca žena

Francis Bacon – Hlava VI.

(http://www.allpossible.estranky.cz/img/mid/28/pablopicasso.jpg)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/56/Stu
dy_after_Velazquez%27s_Portrait_of_Pope_Innoc
ent_X.jpg)

Gustave Klimt– Bozk

Franz Halls – Skupina detí

(http://uploads8.wikiart.org/images/gustav-klimt/the-kiss1908%281%29.jpg)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e
/e4/Frans_Hals__Three_Children_with_a_Goat_Cart__WGA11064.jpg)

I

Príloha B: Ukážka diel z obdobia Romantizmu

Friedrich Caspar – Pútnik nad morskou
hmlou

Egéne Delacroix– Sloboda vedúca ľud

(http://fc08.deviantart.net/fs70/f/2012/053/0/4/casp
ar_friedrich__s_voyager_by_husar32-d4qnc3l.jpg)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Eu
g%C3%A8ne_Delacroix__La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg)

Théodore Géricault – Šialená žena

Joseph Mallord William Turner – Úpadok
Kartágskej ríše

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6
/6a/The_mad_woman-Theodore_GericaultMBA_Lyon_B825-IMG_0477.jpg)

(http://www.tate.org.uk/art/images/research/1906_10.jpg)

II

Príloha C: Ukážka diel z obdobia Expresionizmu

Vincent van Gogh – Hviezdna noc

James Ensor -Intriga

(http://www.saleoilpaintings.com/paintingsimage/vincent-van-gogh/vincent-van-gogh-starry-nightiii.jpg)

(http://cdn2.artboom.info/wpcontent/uploads/2011/05/1890-James-EnsorIntrigue-.jpg)

Edvard Munch - Výkrik

Ernst Ludwig Kirchner - Umelkyňa

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/The
_Scream.jpg)

(http://uploads5.wikiart.org/images/ernstludwig-kirchner/female-artist.jpg)

III

Príloha D: Ukážka diel z obdobia Expresionizmu – pokračovanie I.

Vasilij Kandinskij – Posledný súd

Otto Dix – Autoportrét

(http://www.artsunlight.com/artist-photo/WassilyKandinsky/last-judgement-by-Wassily-Kandinsky056.jpg)

(http://www.ottodix.org/pix/catalog/gallery/1913SelfPortrait.jpg)

Gustave de Smet - Dobrý domov

Oskar Kokoschka – Obraz 145

(http://c300221.r21.cf1.rackcdn.com/gustave-desmet-la-bonne-maison-1926-1344362587_b.jpg)

(http://paintings-art-picture.com/OskarKokoschka/images/Oskar%20Kokoschka%20Paintings
%2054.jpg)

IV

Príloha E: Ukážka diel z obdobia Expresionizmu – pokračovanie II.

Amadeo Modigliani – Portrét
mladej ženy
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/5/59/Portrait_of_a_Young_Woman,_
Amedeo_Modigliani,_1918,_New_Orleans_
Museum_of_Art.jpg)

Bohumil Kubišta – Fakír krotí hady
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Bohumil_
Kubi%C5%A1ta_-_Fakir_Taming_Snakes.jpg)

V

Príloha F: Ukážka diel z obdobia Surrealizmu.

Max Ernst – Rúcho nevesty
(http://emilymacleod.net/extra_sam
ples/ernst/gallery/robing_of_the_br
ide.jpg)

Marcel Duchamp –
Premena panny na
nevestu
(http://uploads5.wikiart.org/image
s/marcel-duchamp/transition-ofvirgin-into-a-bride-1912.jpg)

Yves Tanguy
(http://www.artcurial.com/fr/actualite
/cp/2012/_media/2212_TM/yves_tan
guy-l.jpg)

Joan Miró – Úsmev planúcich krídel

Salvador Dalí –Vytrvalosť pamäte

(http://www.joan-miro.net/images/paintings/thesmile-of-the-flamboyant-wings.jpg)

(http://webneel.com/daily/sites/default/files/images/dai
ly/09-2013/4-the-persistence-of-memory-surreal-artby-salvador-dali.jpg)

VI

Príloha G: Diela známych autorov s podobnosťou na diela klientky.

Mark Rothko – No. 61
(http://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/ar
tists_l-z/rothko/Rothko_No.61%201953.jpg)

Ľudovít Hološka – Chodba
(http://www.noveslovo.sk/sites/noveslovo.sk/files/style
s/lalar– Tlčúc/2_chodba_1969_.bmp_.jpg)

Ross Bleckner – Tlčúce srdcia
(https://galabent.files.wordpress.com/2011/01/blecknerspots.jpg)
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