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Przedmowa

Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce monografię „Kreatyw-
ność w arteterapii”. Zainteresowanie zarówno pracowników nauki, jak 
i studentów, zagadnieniami terapii przez sztukę skłania do refleksji 
nad potrzebą dzielenia się istotnymi informacjami, przemyśleniami, 
studiami literaturowymi oraz wynikami badań na ten temat. Było to 
bezpośrednią przyczyną do podjęcia się redakcji niniejszej monografii. 
Rola zastosowania elementów sztuki w pracy pedagoga oraz przedsta-
wicieli innych profesji, w tym nauk społecznych, medycznych i arty-
stycznych, w pracy terapeutycznej i edukacyjnej jest na tyle znacząca, 
że podejmowanie kolejnych zagadnień wydaje się być istotne, jeśli nie 
konieczne. Celem prezentowanej monografii jest również poszerzenie 
kompetencji czytelnika o obszary związane z budowaniem dobrej re-
lacji z pacjentem/klientem/podopiecznym/uczniem. 

Arteterapia jest formą terapeutyczną, której podstawowym ele-
mentem oddziaływania oraz komunikacji są różnego rodzaju środ-
ki artystyczne oraz proces twórczy i powstający na skutek działania 
wytwór. Zatem niejako naturalnie związana jest z kreatywnością oraz 
z rozwijaniem potencjałów twórczych jednostki. Jej zastosowanie 
w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, uwalnianiu ekspresji emo-
cjonalnej oraz wyrównywaniu deficytów i wzmacnianiu potencjałów 
rozwojowych jest znaczące, a środki, którymi się posługuje, pozwala-
ją nierzadko przyczynić się do poprawy jakości życia człowieka tam, 
gdzie metody werbalne mogą okazać się nieskuteczne. 

Stosuje się ją m.in. w psychiatrii, w terapii uzależnień, w resocja-
lizacji oraz w trudnościach społecznych i emocjonalnych. Najczęściej 
stosowana jest w pracy z dziećmi, jednak również i w przypadku osób 
dorosłych jej możliwości są znaczące, natomiast mniej rozpowszech-
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nione. Arteterapia znajduje zastosowanie w przypadku problemów 
fizycznych, poznawczych oraz psychospołecznych. Elementy artetera-
pii mogą być bardzo przydatne, jako że łączy ona w sobie elementy 
edukacji artystycznej oraz działania nastawione na rozwijanie kre-
atywności i inteligencji emocjonalnej. 

Dodatkowo jest to forma terapeutyczna, która w bardzo niewiel-
kim stopniu wyklucza jednostki z uczestnictwa, co sprzyja proceso-
wi inkluzji. Wiąże się to również z faktem, że arteterapia znajduje się 
raczej w egalitarnym obszarze podejścia do sztuki, według którego – 
w odróżnieniu od elitarnego – każdy człowiek jest jednostką twórczą, 
w której drzemią potencjały kreatywności. 

Arteterapia z założenia wpisana jest w kreatywność, a jednym z jej 
celów jest odkrycie i rozwijanie potencjałów człowieka, co korespon-
duje z podejściem przedstawicieli paradygmatu psychologii humani-
stycznej. 

Założeniem niniejszej monografii jest zatem nie tylko zapozna-
nie czytelników z możliwościami zastosowania elementów arteterapii 
w nawiązywaniu relacji z pacjentami/klientami/uczniami, ale i wy-
równywaniu ich deficytów oraz rozwijaniu potencjałów twórczych. 

Wojciech Strzelecki 




