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ABSTRACT: In recent years the Art therapy gets great use on a global scale, including 
in Bulgaria and the number of professionals who implement it are increasing. There is 
a need to identify the areas of knowledge that the art therapists should have mastered 
before they start to realize this kind of specific impact on personality. This is done in 
this article.
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Арт терапията се базира на познанието за човешкото развитие и се из-
ползва при различни случаи, свързани с него: засягане способността за учене, 
психодинамиката, нарушения в междуличностните отношения, дефицити на 
саморефлексията, социалните контакти, наличие на поведенчески проблеми, 
ниска самооценка у личността, липса на социална активност, непълноценна 
социализация и др. Като цяло арт терапията е ефективно средство при меди-
цински, емоционални, образователни, умствени, рехабилитационни пробле-
ми и такива, свързани с включване в социума. От услугите на арт терапевтите 
се ползват хора по цял свят – от всяка възраст, пол, религия; индивидуално, 
семейно и групово. Изключително добри резултати се наблюдават при арт те-
рапевтична работа с деца В последните години този метод получава приложе-
ние и в България, а специалистите по арт терапия в страната се увеличават. 
Поради тази причина необходимо е да се идентифицират основните обла-
сти от знания, които арт терапевтите следва да са овладели, преди да се за-
почнат да реализират този тип специфично въздействие върху личността.



111
Позитивното насочване на социалната активност на личността е про-

дължителен процесвключващ в себе си най-широка гама човешки характе-
ристики. То обхваща цялата съвкупност психични свойства и качества, които 
определят социално значимите форми на поведение на човека. От една стра-
на, личността се гради върху телесно физиологична и индивидуално консти-
туционална основа. От друга страна, върху нея се проектират целият натру-
пан обществен опит, отношения и механизми на социално взаимодействие, 
на които личността следва адекватно да съответства.

За специфичната сфера на арт терапията личността може да се опреде-
ли като съвкупност от психични и социални черти, едновременно причина 
и резултат на общуването и взаимодействието между хората по повод на об-
ществено значими дейности и отношения. Тук влизат такива човешки харак-
теристики като: активност, потребности и мотиви; чувства, воля и особено-
сти на характера; способности и интереси; нагласи, ценности, цели, мироглед.

В контекста на посоченото дотук следва да се подчертае, че интеграл-
ността на понятието личност, предполага и интегративни знания за въз-
действие върху личността по пътя на прилагане на арт терапията.

1. На първо място са необходими знания за социализацията на ли-
чността[1]. Те предполагат овладяване на основния категориално-понятиен 
апарат, изграден по проблема от най-малко три научни области: социология, 
педагогика, социална психология. От тяхна гледна точка, в най-общи щрихи, 
представлява отношение, процес, при който личността овладява определен 
социален опит и формира социално значими черти под влияние на активно 
въздействие. Такова е и въздействието, което оказва арт терапевта чрез мето-
дите и прийомите на изкуството. Социализацията е в тясно взаимодействие 
със социалната активност на личността – базов процес за ползотворното ѝ 
протичане. Доколкото социализацията представлява привеждане на човеш-
кия индивид в състояние на адекватно взаймодеиствие със заобикалящата го 
социална среда, тя е съотносима с арт терапията. Но самата арт терапия може 
да бъде съотнесена с вторична социализация, която се налага на личността 
вследствие на настъпилите промени в нейното социално обкръжение. В този 
случай понятието арт терапия се използва за описание само на корективните 
процеси, които протичат в личноста в отговор на променена външна стиму-
лация и е по-тясна по обхват от цялостната социализация на човека.

2. Необходими са и задълбочени знания в областта на социалната ко-
муникация. Според Британската асоциация на терапевтите по изкуствозна-
ние[3]: „Арт терапията е форма на психотерапия, която използва съвременни 
методи като основен начин на комуникация. Тя се практикува от квалифи-
цирани, регистрирани терапевти по изкуство, които работят с деца, млади 
хораи възрастни хора. Клиентите, коитомогат да използватарттерапия, може 
да имат широк спектър от затруднения, увреждания или диагнози. Те включ-
ват напримеремоционални, поведенчески, умствени здравословни проблеми, 
физически увреждания, ограничени условия на живот, мозъчно нараняване, 
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неврологични състояния или физическо заболяване. Арттерапията може да 
бъде предоставяна за групи или за физически лица, в зависимост от нуждите 
на клиентите. Това не е развлекателна дейност или ученена изкуство, въпре-
ки че сесията може да бъде приятна. Клиентите не трябва да имат предишен 
опит или познания в изкуството. „Всъщност, за да се реализира арттерапия-
та, се очаква тези или този, които я прилагат, да иматзадълбочени научни зна-
ния за това, какви са каналите на социалната комуникация, какви са нейните 
модели на прилагане, какви са очакванията на комуникатора и рецепиента 
при едно такова взаимодействие и т. н. Въпреки всичко следва да се прави 
разлика между арт терапията и другите форми на комуникация – повечето 
други форми на комуникация предизвикват използването на думи или език 
като средство за комуникация. А арт терапията включва и други допълни-
телни техники при реализирането на т. нар. „оздравителен“ комуникативен 
процес. Освен всичко посочено, арт терапията подобрява комуникацията и 
пренасочва желанието на детето за изказ в други невербални, продуктивни 
форми. Именно затова се използва най-вече при деца, които са преживели 
тежки травми и изпитват затруднения в изказа на своите страхове и надежди 
за ползотворно настояще и бъдеще. Активира в позитивна посока тяхната 
социална активност и оттам – социализацията.

3. Знанията по психотерапия са задължителни за тези, които прилагат 
арт терапия. Това произтича както от спецификата на извършваната конкрет-
на дейност, така и от възприетото определение на ООН [4]: „Арттерапията е 
психично-здравна дейност, която използва творческия процес на изкуството 
с цел подобряване и повишаване на физическото, умственото и емоционално 
благополучие на хората от всички възрасти. Тя се основава на убеждението, 
че творческият процес участва в художественото, самостоятелно изразяване 
и помага на хората за решаване на конфликти и проблеми, развива умения 
за междуличностна комуникация, управление на поведението, намаляване на 
стреса, повишаване на самочувствието и самосъзнанието, и постигне прозре-
ние. Арт терапията интегрира областта на човешкото развитие с визуалните 
изкуства (рисуване, живопис, скулптура, и други форми на изкуство), както 
и творческия процес с модели на консултиране и психотерапия.“ Още при 
създаването на арт терапията, нейният основоположник художникът А. ХИЛ 
е първият човек, който използва термина „арт терапия“, за да опише тера-
певтичното прилагане на изкуството. За Хил, който открива терапевтични 
ползи от рисуването, докато се възстановява от туберкулоза, стойността на 
арт терапията, се изразява в [5, с. 103] „напълно увличане на ума (както и 
пръстите на ръцете) … и освобождаване на творческата енергия, най-често-
потисната у пациента.“ Така Хил позволява на пациента [6, с. 101] „да изгради 
силна защита срещу личните нещастия „За Хил, койтооткриватерапевтични 
ползи отрисуването, докато се възстановява от туберкулоза, стойността на 
арт терапията, се изразява в „напълно увличане на ума (както и пръстите на 
ръцете) … и освобождаване на творческата енергия, най-честопотисната у 
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пациента.“ Така Хил, позволява на пациента [5, с. 103] „да изгради силна за-
щита срещу личните нещастия“.

4. Знанията от областта на социалната психология са „тъканта“ на арт 
терапията. Е. МАСЛОУ смята, че основният източник на човешката дейност 
се състои в непрекъснато търсене на самоактуализация и себеизразяване, 
което е валидно обаче, само при здравите хора. Задачата на терапевта е да 
помогне на хората да се радват на тези моменти, да създават условия за въз-
никването им [2]. Поради това знания, отнасящи се до личностното развитие 
и себеиндентификацията, които се съдържат в областта на социалната пси-
хология, задължително следва да присъстват в обема от знания, които арт 
терапевтът притежава. Според възгледите на К. ГОЛДЩАЙН, личното твор-
чество е средство за преодоляване на страха, който възниква във връзка с 
конфликта, излиза от човешкото поведение и се контролира от желанието за 
реализация на индивида. Креативните хора по-добре концентрират енергия-
та и усилията си за преодоляване на препятствия и за отговор на вътрешни и 
външни конфликти [7].

5. Фундаментални знания за прилагането на арт терапия са знанията за 
определени видове изкуства или комплексни знания за всички изкуства: 

– Изобразително изкуство – Рисунката е един от най-древните езици 
за общуване между хората и изразяване на техните мисли, чувства и жела-
ния. Тя от древни времена е била част от живота на човека. Моментите на 
успех или неуспех, радост или смърт също са били запечатвани в рисунка. 
Това се повтаря в човешкия род и онтогенетично: децата на 4–5-годишна въз-
раст спонтанно започват да рисуват и често го правят с особена експресив-
ност. Поради това арт терапията чрез изобразително изкуство е най-широко 
разпространената арт терапия. Най-важните нейни компоненти са: избор на 
материали, с които ще се работи; отчитане на психологическото влияние на 
различните цветове и съображения при подбора на цветовите гами; значение 
на различните техники на работа; възможни начини на приложение на изоб-
разителното изкуство, самостоятелно или в комбинации, в поредици с раз-
лична сложност и трудност; самостоятелно провеждане на терапия с гледане 
и преживяване на картини. Един от последователите на А. Хил, художникът 
Е. АДАМСЪН създава отворено арт студио, като дава възможност на много 
хора, които се намират в приюти, живеят в сурови условия и по такъв начин 
са изключени от обществото, да се социализират чрез Арт терапия. Това са 
хора с понижено самочувствие и достойнство, липса на автономия или дори 
на лични вещи. Той продължава да работи сам със стотици хора, в продъл-
жение на 35 години. Дълбоко подчертава, че хората се възстановяват и изле-
куват в актове на себеизразяване чрез изобразително изкуство. И насърчава 
свободното изразяване и възможността хората да идват, за да рисуват или 
извайват фигури без коментар от негова страна [8], [9], [10]. К. МАЛЧИОДИ 
дава пример за това, което една сесия на арт терапия включва и с какво тя е 
по-различна от часовете по изобразително изкуство. „В повечетосесиина арт 
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терапия фокусът е поставен върху вътрешния опит, чувства, възприятия и 
въображение на човека… Акцентира се върху развитието и изразяването на 
изображения, които идват от вътрешността на човека, а не от тези, които той 
или тя вижда във външния свят. И докатов някои традиционни художествени 
класове може да ви помолят да рисувате или да черпите от вашето въображе-
ние, то при арт терапията изобразяването на вътрешния свят, чувствата, ми-
слите и идеите, винаги са първостепенно свързани с опита… Другият важен 
аспект е присъствието на индивида в неговата или нейния личен процес на 
придаване на изкуството на личен смисъл, т. е., намиране на история, описа-
ние, или значение за изкуството. Малко са терапиите, които зависят толкова 
много от активното участие на индивида“ [13, с. 24].

– Музика – Слушането на музика прави чудеса, като се отчитат индиви-
дуалните музикални препочитания на клиента. Поради това са необходими 
богата гама от знания за музиката, за да може тя да изпълни арттерапевтич-
ния си ефект. Такива знания са свързани например с: дишане и сърдечен ри-
тъм – с промяната на мозъчните вълни се променят и някои телесни функ-
ции, дори онези, управлявани от автономната нервна система, като дишане и 
сърдечен ритъм; състояние на духа –музиката може да подобри състоянието 
на духа, намалявайки стреса и безпокойството; други полезни ефекти – дока-
зано е, че музиката има и други полезни ефекти като понижаване на кръвното 
налягане, засилване на имунната система, отпускане на мускулите. Музиката 
е широко застъпена в модерната арт терапия. Четирите най-често използвани 
техники при музикотерапията са [14]: пасивно слушане – слушане на различ-
ни мелодии като терапия; активно слушане – слушане и анализ на чувствата, 
които музиката провокира у клиента; интерпретация – пациентът интерпре-
тира мелодии с лечебна цел. Необходимо е той да притежава основни музи-
кални познания; композиране – музикалното композиране е важна терапия с 
много добри резултати.

– Танцово изкуство – Необходимите знания за това изкуство, кои-
то следва да се интегрират в областта на арт терапията, се свързват главно с: 
развитието на положителен образ на тялото; подобряване на концепцията за 
самочувствие; намаляване на стреса, тревожносттта, депресията и агресията; 
намаляване изолацията, хроничните болки и напрежението на тялото; увели-
чаване на комуникативни умения; насърчаване чувството за благополучие. 
Ползите от танцтерапията са добре изследвани. Експертите показват, че фи-
зическата активност увеличава специални вещества невротрансмитери в мо-
зъка – ендорфини, които създават състояние на благополучие. Движение на 
тялото чрез танц подобрява функциите на други системи в организма, като 
кръвообращението, дихателната, скелетната и мускулната системи. Танцтера-
пията може да подпомогне физическата годност, същевременно наслаждавай-
ки се на удоволствието от създаването на ритмичните движения с тялото [15].

– Драма – Една от основните форми на арт терапията е драматерапията. 
Реализирането ѝ изисква знания най-вече за психо драмата, чието приложно 
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поле непрекъснато се разширява. В тази област следва да са усвоени различ-
ни театрални техники, за да се улесни личното израстване и насърчаване на 
психичното здраве. Сред тях са: различни форми на театрална интервенция 
върху личността на хората, ролеви игри, групово-динамични игри, пантоми-
ма, куклен театър и други импровизаторски техники. Използват се в широка 
гама от социални и здравни заведения – болници, училища, психично-здрав-
ни центрове, затвори и включително в бизнеса. Драма терапията е форма 
на експресивните изкуства, поради което е известна също като експресивна 
терапия, съществува в много форми и може да бъде приложена за отделни 
лица, приятелски двойки, семейства, както и различни формални и нефор-
мални групи [15]. Успешното прилагане на знанията относно драмата, водят 
клиентите до решаване на лични проблеми; постигане на душевен катарзис; 
самостоятелно достигане на истини за живота; разбиране смисъла на лично 
резонансни изображения; преоценка и отхвърляне на негативни лични моде-
ли на поведение и междуличностни взаимодействия [16].

– Художествено слово – Знанията, необходими от тази област, следва 
да са насочени към използването на художествен изказ в една сигурна и под-
крепяща среда. Арт терапията чрез поезия и проза може да се практикува 
както в група, така и индивидуално в различни условия, психиатрични заве-
дения, психотерапевтични практики, училища и детски градини, центрове за 
палиативни грижи и други, социални институции и др. Тя се явява като алтер-
натива на множеството „технократични“ средства за лечение и въздействие 
върху човека, а интересът към нея отразява потребността от по-естествени, 
комплексни начини за постигане на хармония, в които разумът и чувствата, 
духът и тялото играят пълноценна роля [16], [17].

Чрез предварителното овладяване на най-малко посочените области на 
знанието арт терапевта може да реализира важните функции, които арт те-
рапията изпълнява: 

Социализираща функция. Чрез насочване на социалната активност на 
личността по посока ценностите на обществото се задвижват мощни социа-
лизационни механизми, по пътя на които става възможно тяхното активно 
включване в пълноценен, обществено значим живот и дейност.

Развиваща функция. Чрез използването на различни форми наарт те-
рапия се формират условия, при които всеки човек се чувства по-успешен 
и може да се справиструдна ситуация. В същото време се развиватнасамо-
чувствие исамоуважение. Научавасе да вербализираемоционалните си пре-
живявания, на откритост в общуването и спонтанност. Постепенно набират 
опит за нови форми на работа, творчество, самоконтрол върху чувствата и 
поведението си, придобиват социална компетентност.

Възпитателна функция. Арт терапевтичното взаимодействие се из-
гржда по такъв начин, че децата се учат на правилна комуникация, емпатия, 
нежни отношения с връстници, учители, родители. Това допринася за нрав-
ственото развитие на индивида, ориентация към системата на моралните 
норми, асимилация на етично поведение.

Необходимост от интегративни знания при прилагането на арт терапията
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Терапевтична функция. В процеса на творческа дейност се създава ат-

мосфера на добра воля, разбираща комуникация и сигурност. Всеки човек 
има възможност да бъде изслушан и да привлече вниманието към собствена-
та си личност, под контрола и въздействието на арт терапевта.

Корекционна функция. На практика арт терапевтът помага на хората да 
анализират съдържанието на емоционалното им състояние. Чрез възпроиз-
веждане на разнообразие от нови ситуации в живота детето може да изгради 
по-адекватни отношения в обществото.

Диагностична функция. Арт терапията има значителни диагностични 
възможности. Въпреки това, тя не е метод за диагностика в традиционния 
смисъл на думата. Това е един деликатен, хуманен начин за разбиране на от-
делния човек, за научаване на неговите интереси и идентифициране на тре-
вожността от проблемите му.
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