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BEVEZETŐ

A művészet, mint eszköz 
terápia és nevelés a művészet által

Kiss Virág PhD EKE Vizuális Művészeti Intézet; ELTE BGGYK, Általános Gyógypedagógiai Intézet 

Köszöntöm a kedves olvasókat, Kiss 
Virág vagyok, rajztanár, művészette-
rapeuta, egyetemi oktató. 

Ennek a lapszámnak a fókuszában a mű-
vészetterápia és mellette a művészettel 
nevelés áll. Sokat tudhatunk meg a művé-
szet terápiás, fejlesztő, nevelő, támogató 
szerepéről, és azokról a feltételekről is, 
amik szükségesek ennek a létrejöttéhez. 

A művészetterápiás munka egyik legfon-
tosabb jellemzője a személyesség, és az 
ehhez szükséges biztonságos védőtér 
megteremtése, melyben az önkifejezés 
szabadsága biztosítva van a résztvevő 
számára. Az elfogadó légkörben a kocká-
zatosabb, mélyebb személyes tartalmak 
is előkerülhetnek a művészeti önkifejezés 
révén. Ilyenkor sérülékenyekké válunk, 
mert mélyen meg tudnak mozgatni ezek 
művészeti tevékenységek, pontosabban 
az általuk felszínre kerülő érzések. Pont 
ezt szeretjük ebben, de ennek vannak 
veszélyei is, ezért körültekintően, szak-
értelemmel és odaadó figyelemmel kell 
lennünk a művészeti tevékenység facilitá-
toraként, illetve vezetőjeként.

Ebből talán érthető, hogy a művészet-
terápia maga egy speciális szakértelmet 
igénylő szakterület, melynek módszerei 
és szemléletmódja azonban kellő körül-
tekintéssel és szakértelemmel a peda-
gógiai környezetbe is bevonhatóak. A 
művészettel nevelés pedagógiai területen, 
pedagógiai célokért, pedagógiai eszközök-
kel használja a művészetet eszközként. 
Számos hazai képzésen lehet ezeket a 
módszereket elsajátítani mindenféle mo-
dalitásban.  

Ez a lapszám csak a kezdet. A művészette-
rápia állandó rovatként lesz jelen ezentúl, 
és folyamatosan közöl e területhez tar-
tozó tartalmakat.  Eddig nem volt ennek 
a területnek önálló médiafelülete, fontos 
lépés ez. Számos cikk várja már a megje-
lenést a következő lapszámokban is. Nem 
minden jelentős művészetterápiás képző-
hely van jelen ebben a számban, ez nem 
is volt cél. Reményeink szerint a jövőben a 
művészetterápiás rovatban színesedik ez 
a paletta, egyre több oldalról válik látható-
vá mozzanataiban és nagyobb egységei-
ben ez a terület.

Nagy szükség van mind a művészetre, 
mind a gyógyításra és terápiára a világnak 
ebben a különösen megterhelő helyzeté-
ben, mert a művészet az emberi kapcso-
lódás eszköze, a terápia pedig az emberi 
kapcsolódás művészete.

Natalie Rogers (Carl Rogers lánya) művészetterapeuta 
munka közben kliensével. Forrás: https://www.youtube.
com/watch?v=sd62Al_NsYU
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