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1.  Πρόλογος – Ευχαριστίες 

 

Η εικαστική θεραπεία αποτελεί ένα σχετικά νέο µέλος στον τοµέα της 

ψυχοθεραπείας. Παρότι µετρά δεκάδες αιώνες ιστορίας, µόλις τον προηγούµενο αιώνα 

εισήλθε στους κόλπους της επιστηµονικής κοινότητας σηµειώνοντας, κυρίως τα τελευταία 

έτη, µεγάλη εξέλιξη. Η χρήση της θεραπείας µέσω των εικαστικών δεν περιορίζεται µόνο 

σε διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς αλλά επεκτείνεται και στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της προσωπικής ανάπτυξης. Σήµερα, είναι σχεδόν κοινώς παραδεκτό το 

γεγονός ότι η διαδικασία της δηµιουργίας και ιδιαίτερα µιας εικόνας ή ενός αντικειµένου 

συνδέονται στενά µε την προσωπικότητα και καθρεφτίζουν τόσο τα ανθρώπινα 

συναισθήµατα όσο και τις δυσκολίες, είτε φυσιολογικές είτε νοητικές.  Αυτός είναι και ο 

λόγος για τον οποίο η εφαρµογή της εικαστικής θεραπείας απλώνεται σε ποικίλες 

κοινωνικές δοµές και απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση για την εξάσκηση καθώς και 

προσωπική εικαστική θεραπεία. Στην εργασία που ακολουθεί, γίνεται µια αναλυτική 

παρουσίαση της ιστορίας της εικαστικής θεραπείας, των διαφόρων θεωρητικών 

προσεγγίσεων µε κύριο αυτό της ψυχανάλυσης, των θεραπευτικών φαινοµένων που 

λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια, της απαραίτητης εκπαίδευσης για τους µελλοντικούς 

επαγγελµατίες καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών της έρευνας. Επίσης, εκτίθενται οι 

εφαρµογές της θεραπείας µέσω των εικαστικών τεχνών και ορισµένα παραδείγµατα αυτών. 

 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Αναστασία-

Βαλεντίνη Ρήγα για την επιστηµονική υποστήριξη και κατάρτιση που µου προσέφερε κατά 

τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της εργασίας, καθώς και την οικογένειά µου για αµέριστη 

συµπαράσταση. 
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2.  Εισαγωγή 

2.1.   Οι εικαστικές τέχνες και η εικόνα 

 

“Οι εικόνες κινούνται ανάµεσα στην περιπλάνηση και τη δέσµευση, την προσδοκία και τη 

µαταίωση. Σε µια εποχή αποδέσµευσης µέσων και δυνατοτήτων – στη χρυσή εποχή της εικονικής 

πραγµατικότητας – λησµονήσαµε τη µέθη των κυµάτινων πύργων, τα χρώµατα των µεδουσών, την 

αρµύρα της κραυγής και του ψιθύρου. Έχουµε ανάγκη να υπάρξουµε διαφορετικά” (Εθνικό Ίδρυµα 

Ερευνών, 2004). 

 

Συχνά υπάρχει µια ένταση ανάµεσα στις ιδέες περί τέχνης και περί εννοιών της εικόνας, µε 

όλο τον πλούτο και τα προβλήµατα που παρουσιάζουν. Από τη µία πλευρά, υπάρχει η τέχνη µε την 

ιστορία της, τα παραδείγµατα και τα επιτεύγµατά της, των οποίων οι εικαστικές τέχνες είναι µια 

εκδήλωση και από την άλλη οι εικόνες, ως ουσιαστικές µορφές της πνευµατικής και κοινωνικής 

ζωής. Οι εικόνες και η τέχνη δεν είναι συνώνυµες έννοιες, αλλά οι εικόνες αποτελούν συχνά 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά της τέχνης (Henzell, 2000). 

Επιστηµολογικά, η εικόνα δεν προσαρµόζεται στο γλωσσικό κώδικα· δείχνει αντί να λέει. 

Επειδή οι εικόνες είναι µη λεκτικές µορφές συµβολισµού, δεν είναι διατεταγµένες µε µια 

καθορισµένη χρονική σειρά, που πρέπει να διαβαστεί από την αρχή ως το τέλος. Αντίθετα, 

µπορούν να κινηθούν προς ένα πλήθος κατευθύνσεων. Πολλά στοιχεία µιας εικόνας µπορούν να 

γίνουν ταυτόχρονα αντιληπτά και η σχέση τους µε το χρόνο και το χώρο διαφέρει ριζικά από αυτή 

της γραφής και του λόγου. Σε αντίθεση µε το κείµενο που µπορεί να διαβαστεί ή να ακουστεί µε 

την προδιαγεγραµµένη σειρά του, µπορούµε να επισκεφτούµε µια εικόνα όπως ένα τοπίο. Την 

αντιλαµβανόµαστε στο χώρο και όχι µέσα στο χρόνο. Επιπλέον, το νόηµα µιας εικόνας δεν 

αποθηκεύεται σε µια περιορισµένη συλλογή από σύµβολα. Ενώ το νόηµα ενός κειµένου 

συγκεντρώνεται στην ανάγνωση που προοδευτικά εξαντλεί τον περιορισµένο αριθµό λέξεων που το 

αποτελούν, οι τρόποι µε τους οποίους αντιλαµβανόµαστε µια εικόνα είναι εν δυνάµει απεριόριστοι. 

Ενώ οι µεµονωµένες λέξεις που σχηµατίζουν µια πρόταση, µια παράγραφο, ένα ποίηµα ή ένα 

βιβλίο µπορεί να αποδίδουν ένα νόηµα πάνω στο οποίο µπορούµε να στοχαστούµε, δεν αυξάνεται 

η κατανόησή µας για ένα κείµενο κοιτάζοντας περισσότερο τις λέξεις του-σαν να ήταν πράγµατα. 

Αυτό συµβαίνει γιατί το κείµενο και η εικόνα περιλαµβάνουν διαφορετικά σχήµατα αναφοράς. Τα 

γλωσσικά σύµβολα αποκρυπτογραφούνται όπως ένας κώδικας, έχουν ελάχιστη σηµασία καθεαυτά 

και είναι σχετικά διαφανή. Βλέπουµε µέσα από αυτά ό,τι εννοούν. Οι εικόνες δε λειτουργούν 

απαραίτητα µέσω ενός καθορισµένου κώδικα µε τον ίδιο τρόπο εκτός από την ειδική και 
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περιορισµένη περίπτωση της γραφής ή της σηµειογραφίας. Είναι πλήρης νοήµατος και σχετικά 

αδιαφανείς, δηλαδή, το νόηµά τους είναι ενσωµατωµένο στην εµφάνισή τους. Έτσι, χωρίς 

προσπάθεια ακούµε το λόγο και βλέπουµε µέσα από τη γραφή το νόηµα που περιέχει, ενώ οι 

εικόνες µάς παρουσιάζονται µε µια πιο καθορισµένη και άκαµπτη επιφάνεια (Henzell, 2000).  

Από το γεγονός ότι οι εικόνες είναι “πράγµατα”, αποτελούν παραδείγµατα των 

χαρακτηρισµών, ενώ οι χαρακτηρισµοί “υποδηλώνουν” πράγµατα. Αν µία επιφάνεια σηµαδευτεί µε 

κόκκινο, εκφράζεται “κόκκινο σηµάδι”. Αν ειπωθεί ή γραφτεί “κόκκινο σηµάδι”, έρχεται στο νου 

µια φανταστική εικόνα ενός κόκκινου σηµαδιού. Η αµοιβαία σχέση εικόνων και χαρακτηρισµών 

δείχνει τις επιπλέον ιδιότητες και των δύο και µέσα από την αλληλεπίδρασή τους δηµιουργείται το 

νόηµα (Henzell, 2000).  

 

“Οι εικόνες δεν είναι περισσότερο άτρωτες από ότι ο υπόλοιπος κόσµος από τη 

διαµορφωτική δύναµη της γλώσσας, παρόλο που αυτές οι ίδιες, σαν σύµβολα, ασκούν επίσης µια 

τέτοια δύναµη στον κόσµο καθώς και στη γλώσσα. ∆εν είναι η οµιλία που δηµιουργεί τον κόσµο, ούτε 

οι εικόνες, αλλά η οµιλία και οι εικόνες συµµετέχουν η µία στη δηµιουργία της άλλης και του κόσµου 

όπως τον ξέρουµε.” (Goodman, 1981)  

 

 

2.2.   Η θεραπεία µέσω των εικαστικών-Ορισµός 

 

Πολυάριθµοι και συχνά αντικρουόµενοι ορισµοί έχουν δοθεί για τη θεραπεία µέσω των 

εικαστικών από τότε που ο όρος και αργότερα το επάγγελµα πρωτοεµφανίστηκαν στα τέλη της 

δεκαετίας του 1940 (Waller και Gilroy, 1978). Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η καλλιτέχνης Andrian Hill 

είναι γνωστή ως το πρώτο πρόσωπο που χρησιµοποίησε τον όρο “Art Therapy” για να περιγράψει 

τη θεραπευτική εφαρµογή της δηµιουργίας της εικόνας. Για τη Hill, ο οποίος ανακάλυψε τα 

θεραπευτικά προτερήµατα του σχεδίου και της ζωγραφικής, η αξία της θεραπείας µέσω των 

εικαστικών εντοπίζεται στην “απόκρυψη του υλικού του νου (όπως και των δακτύλων)...και στην 

απελευθέρωση της δηµιουργικής ενέργειας του συχνά ανεσταλµένου ασθενούς” (Hill, 1948). Αυτό 

που προτείνει ο Hill, “καθιστά ικανό τον ασθενή να χτίσει µια άµυνα ενάντια στη δυστυχία του”(Hill, 

1948).   

Την ίδια περίοδο, η ψυχολόγος Margaret Naumberg, ξεκίνησε επίσης να εφαρµόζει τον 

όρο “Art Therapy” για να περιγράψει τη δουλειά της στις Η.Π.Α. Το µοντέλο της Naumberg για τη 

θεραπεία µέσω των εικαστικών, βασίζει τις µεθόδους τους στην “απελευθέρωση του ασυνειδήτου µε 

αυθόρµητα µέσα καλλιτεχνικής έκφρασης. Έχει τις δικές της ρίζες στη σχέση µεταβίβασης µεταξύ του 
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ασθενούς και του θεραπευτή και στην ενθάρρυνση του ελεύθερου συνειρµού. Συνδέεται στενά µε την 

ψυχαναλυτική θεωρία...η θεραπεία εξαρτάται από την ανάπτυξη της µεταβιβαστικής σχέσης και µιας 

συνεχούς προσπάθειας να επιτύχει ο ασθενής τη δική του ερµηνεία για τα συµβολικά του σχέδια...οι 

εικόνες που παράγονται είναι µια µορφή επικοινωνίας µεταξύ του ασθενούς και του θεραπευτή· 

αποτελούν συµβολικό λόγο” (Ulman, 2001). 

Παρόλο που οι προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν από τη Hill και τη Naumberg είναι πολύ 

διαφορετικές και έχουν αντικατασταθεί από τις διαδοχικές εξελίξεις εντός του επαγγέλµατος, η 

πρωτοποριακή δουλειά τους ωστόσο, έχει ασκήσει µεγάλη επιρροή. Ουσιαστικά, η θέση της 

Naumberg µπορεί να περιγραφεί ως υπέρµαχος της χρήσης της τέχνης στη θεραπεία, ενώ Hill 

συνηγορεί υπέρ της τέχνης ως θεραπεία. Όσο λεπτός µπορεί να φαίνεται αυτός ο διαχωρισµός, 

είναι κρίσιµης σηµασίας για την κατανόηση της θεραπείας µέσω των εικαστικών όπως εξασκείται 

σήµερα. Αυτό ισχύει διότι η θεραπεία µέσω των εικαστικών αναπτύχθηκε κατά µήκος “δύο 

παράλληλων ακτών: την τέχνη ως θεραπεία (art as therapy) και την ψυχοθεραπεία τέχνης (art 

psychotherapy)”, (Waller, 1993). Η πρώτη εκ των δύο δίνει έµφαση στη θεραπευτική δυνατότητα 

της τέχνης, ενώ η δεύτερη τονίζει τη σηµασία της θεραπευτικής σχέσης που εγκαθίσταται ανάµεσα 

στο θεραπευτή, τον πελάτη και την καλλιτεχνική δηµιουργία (βλ. κεφ. 3). Αυτές οι θέσεις είναι 

κεντρικής σηµασίας σχετικά µε το ερώτηµα της αποκατάστασης ή της θεραπευτικής αλλαγής που 

λαµβάνει χώρα στη θεραπεία µέσω των εικαστικών. Εξετάζεται δηλαδή, κατά πόσον η θεραπεία 

οφείλεται αρχικά στην αυτούσια δηµιουργική διαδικασία, στη φύση της σχέσης µεταξύ θεραπευτή 

και πελάτη ή, όπως πολλοί θεραπευτές µέσω των εικαστικών διαφωνούν, στη σύνθεση ποικίλων 

και περίπλοκων αλληλεπιδράσεων µεταξύ των δύο. Είναι αυτό που στη θεραπεία µέσω των 

εικαστικών αναφέρεται ως τριαδική σχέση (triangular relationship), (Case, 2000· Schaverien, 

2000). 

 

Καθώς το επάγγελµα για τη θεραπεία µέσω των εικαστικών ιδρύθηκε, οι ορισµοί έγιναν 

πιο σταθεροί. Από τη σύγχρονη οπτική, η θεραπεία µέσω των εικαστικών µπορεί να οριστεί ως µια 

µορφή θεραπείας στην οποία η δηµιουργία εικόνων και αντικειµένων παίζει κεντρικό ρόλο στην 

ψυχοθεραπευτική σχέση ανάµεσα στο θεραπευτή και τον πελάτη. Η Βρετανική Εταιρεία 

Θεραπευτών µέσω των Εικαστικών (British Association of Art Therapists), ορίζει τη συγκεκριµένη 

θεραπεία µε τους εξής όρους: 

“Η θεραπεία µέσω των εικαστικών είναι η χρήση των καλλιτεχνικών υλικών για αυτο-

έκφραση και συλλογισµό µε την παρουσία ενός εκπαιδευµένου θεραπευτή µέσω των εικαστικών. Οι 

πελάτες που έχουν απευθυνθεί σε ένα θεραπευτή µέσω των εικαστικών δε χρειάζεται να έχουν 

προηγούµενη εµπειρία ή κάποια δεξιότητα στην τέχνη· ο θεραπευτής δεν ενδιαφέρεται για τη 
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δηµιουργία αισθητικής ή διαγνωστικής αποτίµησης της εικόνας του πελάτη. Ο γενικός στόχος του 

κάθε θεραπευτή είναι να καταστήσει ικανό τον πελάτη να επιτύχει αλλαγή και ανάπτυξη σε 

προσωπικό επίπεδο µέσα από τη χρήση των καλλιτεχνικών υλικών σε ένα ασφαλές περιβάλλον που 

θα διευκολύνει τη διαδικασία” (ΒΑΑΤ, 2003).  

 

Άλλες εθνικές επαγγελµατικές εταιρίες παρέχουν παρόµοιους, αλλά περίπλοκα 

διαφορετικούς ορισµούς. Η Αµερικανική Εταιρεία θεραπείας µέσω των Εικαστικών (American Art 

Therapy Association) ορίζει τη συγκεκριµένη θεραπεία ως : 

“...τη θεραπευτική χρήση της δηµιουργίας τέχνης, µέσα σε µία επαγγελµατική σχέση, ατόµων 

που βιώνουν ασθένεια, τραύµα, ή προκλήσεις της ζωής και ανθρώπων που αναζητούν την προσωπική 

ανάπτυξη. Μέσα από τη δηµιουργία τέχνης και συλλογισµού πάνω στα καλλιτεχνικά προϊόντα και 

διαδικασίες, οι άνθρωποι µπορούν να αυξήσουν τη γνώση του εαυτού τους και των άλλων, να 

αντιµετωπίσουν επιτυχώς τα συµπτώµατά τους, το στρες και τις τραυµατικές εµπειρίες· να 

εµπλουτίσουν τις γνωστικές τους ικανότητες και να απολαύσουν τις  χαρές της δηµιουργίας της τέχνης 

που επιβεβαιώνουν τη ζωή” (Edwards, 2004).  

 

Με παρόµοιο τρόπο, η Καναδική Εταιρεία Θεραπείας µέσω των Εικαστικών (Canadian 

Art Therapy Association) και η Εθνική Αυστραλιανή Εταιρεία Θεραπείας µέσω των Εικαστικών 

(Australian National Art Therapy Association) ορίζουν την εικαστική θεραπεία µε τους εξής όρους 

αντίστοιχα: 

“Η θεραπεία µέσω των εικαστικών είναι µια µορφή ψυχοθεραπείας που επιτρέπει τη 

συναισθηµατική έκφραση και θεραπεία χρησιµοποιώντας µη λεκτικά µέσα. Τα παιδιά, σε αντίθεση µε 

τους περισσότερους ενήλικες, συχνά δεν µπορούν να εκφραστούν εύκολα λεκτικά. Οι ενήλικες, από 

την άλλη πλευρά, µπορεί να χρησιµοποιούν λέξεις για να εκλογικεύσουν και να αποστασιοποιηθούν 

από τα συναισθήµατά τους. Η θεραπεία µέσω των εικαστικών καθιστά τον πελάτη ικανό να εισβάλλει 

στα δυσκίνητα µέρη της αυτο-έκφρασης χρησιµοποιώντας απλά τα καλλιτεχνικά υλικά” (Edwards, 

2004).  

“Η θεραπεία µέσω των εικαστικών είναι µια µορφή ψυχοθεραπείας που περιλαµβάνει 

διαφορετικές αρχές πρακτικής πέραν της υγείας και της ιατρικής, χρησιµοποιώντας ποικίλες µορφές 

τέχνης όπως το σχέδιο, η ζωγραφική, η γλυπτική, το κολάζ....Γενικά, βασίζεται σε ψυχαναλυτικές ή 

ψυχοδυναµικές αρχές, αλλά οι θεραπευτές είναι ελεύθεροι να χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε 

θεωρητική βάση µε την οποία αισθάνονται άνετα” (Edwards, 2004). 

 

Η ουσία της θεραπείας µέσω των εικαστικών βρίσκεται στη σχέση που είναι δυνατό να 



                                                                                                                                                          9 

εγκατασταθεί ανάµεσα στην τέχνη και τη θεραπεία. Αυτή η σχέση µεταξύ των δύο που µπορεί να 

εµπεριέχει ένα δυναµικό σύγκρουσης όπως επίσης και θεραπείας, έχει αποδειχθεί υπαρκτή και έχει 

περιγραφεί ως µια “δύσκολη συντροφιά” (uneasy partnership), (Champernowne, 1971). Όπως 

σχολιάζει ο M. Edwards (1981): 

“Φαίνεται πως κάποιες φορές, ο ένας η ο άλλος σύντροφος εγκαταλείπει την προσπάθεια 

ώστε να έχουµε τέχνη χωρίς πολλή θεραπεία ή θεραπεία χωρίς πολλή τέχνη. Σε κάθε περίπτωση, το 

συγκεκριµένο πλεονέκτηµα της σχέσης µεταξύ αυτών των δύο έχει χαθεί”. 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στη θεραπεία µέσω των εικαστικών αυτή η σχέση είναι 

ειδικά εστιασµένη στις οπτικές τέχνες (κυρίως ζωγραφική, σχέδιο και γλυπτική) και συνήθως δεν 

περιλαµβάνει της άλλες µορφές τέχνης όπως τη µουσική, το δράµα ή το χορό. Παρόλο που µπορεί 

να υπάρχει κάποια επικάλυψη αυτών των διαφορετικών µορφών, στο Ηνωµένο Βασίλειο η 

θεραπευτική εφαρµογή αυτών των τεχνών αναλαµβάνεται από θεραπευτές που, όπως και οι 

θεραπευτές µέσω των εικαστικών, έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση (Darnley-Smith και Patey, 2003). 

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως παρατηρεί ο Waller (1999), στην Ολλανδία 

“αυτά τα επαγγέλµατα είναι γνωστά ως δηµιουργική θεραπεία και είναι πολύ πιο στενά συνδεδεµένα 

µε τους όρους της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής ανάπτυξης”.    

 

Οι θεραπευτές που χρησιµοποιούν την ψυχαναλυτική προσέγγιση ενθαρρύνουν την 

απεικονιστική έκφραση της εσωτερικής εµπειρίας και µε αυτή την έννοια η τέχνη αναγνωρίζεται 

ως µια διαδικασία αυθόρµητης αναπαράστασης που αποδεσµεύει το ασυνείδητο. “Η διαδικασία της 

θεραπείας µέσω των εικαστικών βασίζεται στην αναγνώριση του ότι οι πιο θεµελιώδεις σκέψεις και 

τα συναισθήµατα του ανθρώπου, που προέρχονται από το ασυνείδητο, βρίσκουν την έκφρασή τους 

περισσότερο στις εικόνες παρά στις λέξεις” (Naumburg, 1958). Όταν η τέχνη χρησιµοποιείται στη 

θεραπεία µε αυτόν τον τρόπο, γίνεται µέσο µη λεκτικής επικοινωνίας, ένας τρόπος δήλωσης 

συγκεχυµένων και δύσκολα κατανοητών συναισθηµάτων σε µια προσπάθεια να αποκτήσουν 

σαφήνεια και τάξη. “Αν θέλουµε να το εκφράσουµε πιο περίπλοκα, η καλλιτεχνική δραστηριότητα 

προσφέρει ένα περισσότερο συγκεκριµένο, παρά λεκτικό, µέσο δια του οποίου το άτοµο 

επιτυγχάνει την έκφραση της συνείδησης και του ασυνειδήτου και το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως πολύτιµο µέσο θεραπευτικής αλλαγής” (Dalley, 1984). 

Αυτή η ψυχαναλυτική προσέγγιση της θεραπείας µέσω των εικαστικών προϋποθέτει ότι η 

αυθόρµητη τέχνη µοιάζει µε τον ελεύθερο συνειρµό. Πρέπει να µπορεί κανείς “να φανταστεί και να 

απεικονίσει ό,τι κυριαρχεί στο νου του, πράγµα που απαιτεί την αναστολή του συνήθους αµυντικού 

µηχανισµού και έναν υψηλό βαθµό σθένους και αυτοπειθαρχίας” (Kramer, 1980). Όπως σηµειώνει 

η Kramer, η αυθόρµητη χρήση των καλλιτεχνικών υλικών ως τρόπου έκφρασης δεν είναι 
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“αχαλίνωτη, πρόχειρη και συγκεχυµένη”. Η διαφορά είναι ανάλογη µε αυτή που υπάρχει ανάµεσα 

σε µια άσκοπη συζήτηση και τον ελεύθερο συνειρµό. Παρότι µάλλον η αµφιταλαντευόµενη άποψη 

του Freud για την τέχνη και τους καλλιτέχνες δεν συµπεριλαµβάνει αυτή την αυθόρµητη έκφραση, 

οι διαδικασίες που εµπλέκονται στα όνειρα µοιάζουν από πολλές απόψεις µε τις διαδικασίες της 

καλλιτεχνικής έκφρασης και ιδιαίτερα µε όσον αφορά την έκφραση του ασυνειδήτου. Η 

καλλιτεχνική δραστηριότητα χρησιµοποιεί πολλά από τα σύµβολα και τους µηχανισµούς 

µετάθεσης, συµπύκνωσης, σχάσης κ.λ.π. που ο Freud  όρισε στη µελέτη του ονείρου. 

Αναγνωρίζοντας την οµοιότητα ανάµεσα στην καλλιτεχνική δραστηριότητα και στα όνειρα, 

µπορούµε να την επιλέξουµε ως κεντρική µέθοδο της θεραπείας µέσω των εικαστικών όπως την 

περιέγραψε σε γενικές γραµµές ο Freud στην ανάλυση των ονείρων. Παρόµοιες προσεγγίσεις 

µπορούµε να κάνουµε όταν θεωρούµε ότι η ασυνείδητη αναπαράσταση, ο συµβολισµός των 

πινάκων και τα όνειρα είναι παρόµοια (Dalley, 1998). 

Παρόλα αυτά, υπάρχει µια εµφανής διαφορά: η καλλιτεχνική δραστηριότητα είναι µια 

συνειδητή διαδικασία που δίνει συγκεκριµένη µορφή σε συναισθήµατα συχνά ασυνείδητα. Το 

αντίστοιχο σε αυτή τη διαδικασία είναι η προσπάθεια να αποδώσουµε νόηµα στο όνειρο ή να το 

κατανοήσουµε µέσω αναλυτικής ερµηνείας. Όµως εδώ δεν υπάρχει µια συγκεκριµένη µορφή, όπως 

στον πίνακα, που µπορεί να λειτουργήσει ως καταγραφή της εµπειρίας και εποµένως να 

διευκολύνει τη διαδικασία. “Ίσως η ανάλυση της τέχνης µπορεί να συνεχίσει από το σηµείο στο 

οποίο σταµατά η ανάλυση του ονείρου” (Ehrenzweig, 1967).  

Αυτό έχει ως συνέπεια το ότι η χρήση της τέχνης µπορεί να αποδειχτεί πιο 

αποτελεσµατική και ότι µπορεί να αναπτυχθεί πληρέστερα από την ανάλυση των ονείρων, γιατί 

είναι προνόµιο των καλλιτεχνών να συνδυάζουν το διφορούµενο του ονείρου µε την ένταση της 

πλήρους εγρήγορσης. Ο Ehrenzweig (1967) το περιγράφει ως εξής: 

“Ο καλλιτέχνης νιώθει την ανάγκη να επεκτείνει την αφετηρία του και καλωσορίζει την 

ανεξάρτητη ζωή του µέσου του. Πραγµατοποιείται ένα είδος αληθινού διαλόγου ανάµεσα στον 

καλλιτέχνη και το έργο. Το µέσο, στερώντας τον καλλιτέχνη από τις αµιγώς συνειδητές προθέσεις του, 

του επιτρέπει να έρθει σε επαφή µε πιο καταπιεσµένα µέρη της προσωπικότητάς του και να τα φέρει 

στην επιφάνεια ώστε να µελετηθούν. Ενώ ο καλλιτέχνης παλεύει µε το µέσο του, που του είναι 

άγνωστο, παλεύει και µε την ασυνείδητη πλευρά της προσωπικότητάς του που αποκαλύπτεται από το 

έργο του. Η επιστροφή στο επίπεδο της συνείδησης των στοιχείων εκείνων που προβλήθηκαν πάνω 

στο έργο στο επίπεδου του ασυνειδήτου είναι ίσως το πιο καρποφόρο και το πιο οδυνηρό αποτέλεσµα 

της δηµιουργικότητας”.  

Η ένταση της σχέσης ανάµεσα στον καλλιτέχνη και την τέχνη είναι αναµφίβολα 

θεµελιώδης για τη θεραπεία µέσω της εικαστικής έκφρασης. Αυτή ακριβώς όµως η µορφή τέχνης 
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δηµιουργεί την πολυπλοκότητα και τη µοναδικότητα της θεραπείας µέσω της εικαστικής έκφρασης. 

Ο βαθµός στον οποίο η µορφή της τέχνης θεωρείται βασική για τη διαδικασία της θεραπείας και η 

στάση του θεραπευτή απέναντί της, αποτελούν θέµα πολλών συζητήσεων. ∆εδοµένου ότι οι 

διάφορες προσεγγίσεις της θεραπείας µέσω των εικαστικών καλύπτουν ορθά το ευρύ φάσµα από 

την ψυχοθεραπεία έως την εικαστική παιδεία, η συζήτηση αφορά επίσης το βαθµό στον οποίο 

πρέπει ο θεραπευτής µέσω των εικαστικών να έχει πρωταρχικά εικαστικές γνώσεις ή γνώσεις 

ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας (Dalley, 1998). 

Ο Dubowski (1985) αµφισβήτησε εκείνους που “αποσπούν τα εικαστικά από τη θεραπεία 

µέσω των εικαστικών”, υποστηρίζοντας ότι ο δεσµός µε την ψυχοθεραπεία έχει γίνει πολύ ισχυρός , 

γεγονός που οδηγεί στην πρακτική της “απεικονιστικής” θεραπείας κατά την οποία δίνεται στον 

ασθενή χρόνος να φτιάξει µια εικόνα απλώς και µόνο για να µιλήσει γι' αυτήν. “Η τέχνη, που είναι 

µια βασική ανθρώπινη συµπεριφορά, πρέπει να έχει ορισµένα ανθρώπινα επιλεκτικά πλεονεκτήµατα 

αυτή καθεαυτή. 'Όσοι από εµάς είναι και καλλιτέχνες και θεραπευτές το αντιλαµβάνονται από την 

ίδια τους την πείρα. Καταλαβαίνουν ότι οι η σχέση που έχει ο καλλιτέχνης µε τις µορφές, τις εικόνες 

και τα σύµβολα είναι µοναδική και πολύτιµη”. Ο Dubowski (1985) υποστηρίζει ότι, αρχικά 

τουλάχιστον, είναι µια πολύ ενδόµυχη σχέση και ότι µια τόσο πολύπλοκη σχέση χρειάζεται χρόνο 

για να αναπτυχθεί. Καθώς αναπτύσσεται, υπάρχει µια ολοένα αυξανόµενη εξοικείωση µε αυτό που 

παρουσιάζεται στην επιφάνεια της εικόνας, και η εξέλιξη αυτής της συµβολικής γλώσσας οδηγεί σε 

µια συζήτηση ανάµεσα στον καλλιτέχνη και την τέχνη.  

Εκείνοι που υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη θέτουν υπό αµφισβήτηση την αξία που 

δίνει ο θεραπευτής στο καλλιτεχνικό έργο ή σε οποιαδήποτε οπτική επικοινωνία. Ο Judd (1986) 

περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί η έµφαση στην αναπαράσταση, ιδιαίτερα όταν κανείς 

δουλεύει µε παιδιά, να κυριαρχήσει στη συνεδρία: 

 “Αυτό σηµαίνει ότι ο θεραπευτής µέσω των εικαστικών ίσως αντιδράσει µε µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον και ενθουσιασµό σε έναν πίνακα, για παράδειγµα, παρά σε ένα παιδί που κάθεται ήσυχα 

και παίζει µε τα δάχτυλά του ή πηδά πάνω στον καναπέ ή οτιδήποτε άλλο – όλα αυτά παρεκκλίνουν 

εξίσου από αυτά που το παιδί 'λέει' ή δε 'λέει'. Αυτό περιορίζει την ενδεχόµενη επίγνωση της 

επικοινωνίας από την πλευρά του ασθενούς και την αντιληπτική ικανότητα από την πλευρά του 

θεραπευτή” (Judd, 1986). 

Ανεξάρτητα από το αν ο πυρήνας του έργου είναι λεκτικός ή µη λεκτικός, ενεργός ή µη 

ενεργός – µερικές συνεδρίες της θεραπείας µέσω των εικαστικών µπορούν να είναι εξ' ολοκλήρου 

το ένα ή το άλλο – ο θεραπευτής πρέπει να εστιάζει σε ό,τι είναι πιο σηµαντικό όσον αφορά τη 

θεραπευτική διάδραση. Αν από την πλευρά του ασθενούς υπάρχει άρνηση ή απροθυµία να 

χρησιµοποιήσει τη διαδικασία της ζωγραφικής ή της γλυπτικής, καλό είναι να µη χρησιµοποιηθούν 
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στη θεραπεία για πολλές εβδοµάδες. Μπορεί, αντίθετα, να υπάρξει ένα έντονο, σταθερό ξεχείλισµα 

δηµιουργικής δραστηριότητας όπου να ανταλλάσσονται ελάχιστα λόγια στο αντίστοιχο χρονικό 

διάστηµα. Η κάθε κατάσταση είναι σηµαντική όσον αφορά την επικοινωνία µέσα στο πλαίσιο της 

θεραπευτικής σχέσης και µπορεί να ερµηνευτεί στο θεραπευόµενο την κατάλληλη στιγµή (Dalley, 

1998).  

  Μεγάλη, επίσης, σηµασία σε αυτού του είδους την επικοινωνία έχει η σωστή χρήση του 

κάθε µέσου (βλ. Κεφ. 6.2). Τα καλλιτεχνικά υλικά έχουν πολλές χρήσεις και το καθένα έχει 

ιδιαίτερες θεραπευτικές ιδιότητες. Η εισαγωγή της ζωγραφικής, της τεχνικής µε άµµο ή µε πηλό σε 

κάποια συγκεκριµένη στιγµή της θεραπείας πιθανόν να αποδειχθεί κρίσιµη. Συχνά λέµε ότι ένας 

ασθενής “κόλλησε”, µε την έννοια ότι δεν παρουσιάζει καµία σηµαντική αλλαγή. Μόλις όµως του 

δοθεί άλλο υλικό, έρχεται αµέσως σε επαφή µε άλλα συναισθήµατα που ήταν θαµµένα. Η εισαγωγή 

αυτή γίνεται διαισθητικά και συναισθηµατικά από το θεραπευτή µέσα από την προσωπική του 

εξοικείωση ,µε τη χρήση των µέσων αυτών και τη γνώση πιθανών αποτελεσµάτων τους. Ο 

θεραπευτής-καλλιτέχνης µπορεί να διευκολυνθεί από τη δική του γνώση για την καλλιτεχνική 

διαδικασία και να προσφέρει ένα νέο µέσο έρευνας (Dalley, 1998).  

Εικόνες αναδύονται στη συνείδηση και τα συναισθήµατα ή οι ιδέες που έρχονται στην 

επιφάνεια µπορούν καµιά φορά να ελεγχθούν κατά τη συνάντηση µε την τέχνη, πράγµα που θα 

καταλήξει σε ένα τελικό καλλιτεχνικό προϊόν. Συχνά όµως στη θεραπεία µέσω των εικαστικών, 

καθώς τα συναισθήµατα εκφράζονται και γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας (αναλύονται) µέσα 

από τη χρήση καλλιτεχνικών µέσων, η δηµιουργική διαδικασία µπορεί να θεωρηθεί καταστροφική 

και όχι εποικοδοµητική όσον αφορά το τελικό προϊόν (Dalley, 1998). 

“Ως θεραπευτές είµαστε περισσότερο συνηθισµένοι στην αποτυχία παρά στην επιτυχία. 

Έχουµε συνηθίσει να βλέπουµε ζωγραφιές από ηφαίστεια να γίνονται µια µάζα από κόκκινο και 

µαύρο, γιατί τα εκρηκτικά συναισθήµατα δεν απεικονίζονται αλλά εκδραµατίζονται. Βλέπουµε 

ξυλόγλυπτα να καταλήγουν σε κοµµάτια ξύλου, γιατί η πράξη της κοπής αποδεσµεύει επιθετικές 

ενορµήσεις που δε µπορούν να περιοριστούν µέσα σε ένα δεδοµένο σχήµα. Βλέπουµε, µπροστά στα 

µάτια µας, σχέδια να µετατρέπονται σε γωνίες µισοσβησµένων γραµµών, γιατί η αµφιθυµία παραλύει 

την ικανότητα λήψης αποφάσεων” (Kramer, 1975).   

 

2.3.   Το αισθητικό και το Ψυχολογικό 

 

Το ψυχολογικό νόηµα των καλλιτεχνικών έργων ενσωµατώνεται σε µεγάλο βαθµό στα 

αισθητικά τους χαρακτηριστικά. Ο Freud υποστήριξε ότι η αισθητική συγκίνηση είναι ένα είδος 

“δωροδοκίας” που αποσπά την προσοχή από το υπόγειο (ασυνείδητο) νόηµα, ή το κάνει πιο 
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ευχάριστο (Freud, 1908). Ο Jung ήταν επίσης καχύποπτος απέναντι σε αυτό που ονόµαζε 

“αισθητική στάση” (Jung, 1976). Ακόµη όµως και σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο, η επεξεργασία της 

εικόνας, η κατασκευή της, παίζει σε  ολόκληρο το φάσµα της έκφρασής της, από την απόδοση της 

διάθεσης ως τη γένεση “ασυνείδητων” µορφών. Υπάρχουν δύο επιπλέον λόγοι για τους οποίους 

τίθεται το ερώτηµα συσχετισµού ανάµεσα στο αισθητικό και το ψυχολογικό. Ο ένας είναι η 

παρουσίαση ερευνητικού υλικού σε εκθέσεις ως (Σουρεαλιστική) τέχνη. Ο δεύτερος είναι η 

πεποίθηση ότι η ελευθερία της έκφρασης και η αισθητική ικανοποίηση είναι αδιαχώριστες. Το 

πλαίσιο του Σουρεαλισµού φαίνεται να µπορεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα ώστε 

να υιοθετηθεί µια ποιο αντικειµενική οπτική. Είναι δυνατό επίσης, να εξεταστούν από την οπτική 

γωνία του παρόντος, όπου τα προβλήµατα µπορεί να είναι επίκαιρα και αντιφατικά (Maclagan, 

2000). 

Ο αρχικός σκοπός των Σουρεαλιστών να ανακαλύψουν την “πραγµατική λειτουργία της 

σκέψης” µέσα από την άσκηση στον “καθαρά ψυχικό αυτοµατισµό” (Breton, 1962), φαίνεται 

εξαιρετικά συµβατός τόσο µε το στόχο της ψυχανάλυσης να ανιχνεύσει τα µπερδεµένα µονοπάτια 

που συνδέουν τις ασυνείδητες και τις συνειδητές µορφές σκέψης, όσο και µε την προσφιλή της 

τεχνική του “ελεύθερου συνειρµού”. Ωστόσο, η σηµαντική διαφορά ανάµεσα στον αυτοµατισµό και 

στον ελεύθερο συνειρµό είναι ότι, ενώ ο πρώτος είναι µια συνεχής ροή, ο δεύτερος σταµατά 

περιοδικά και είναι αυτά οι διακοπές της ροής που σηµατοδοτούν µια αντίσταση στην αποκάλυψη 

του ασυνείδητου υλικού. Υπάρχουν επίσης σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στον αντικειµενικό 

σκοπό της ψυχανάλυσης που θα µπορούσαν να είναι  η επίτευξη ενός συµβιβασµού της εσωτερικής 

πραγµατικότητας (ενστικτώδεις απαιτήσεις) και της εξωτερικής πραγµατικότητας (φυσικά και 

κοινωνικά όρια) και τον αντικειµενικό σκοπό του Σουρεαλισµού, ο οποίος υιοθέτησε µια µαχητική, 

ατοµικιστική και ανατρεπτική στάση. Ο Breton και οι οµοϊδεάτες του ενδιαφέρονταν περισσότερο 

να ακολουθήσουν ή ακόµη και να προκαλέσουν τους ιδιοφυείς και απροσδόκητους συνδυασµούς 

που παρουσιάζει ο Freud στην ανάλυση της δουλείας του µε τα όνειρα, παρά να συµµετέχουν σε 

οποιαδήποτε θεραπευτική εργασία και στα αποτελέσµατά της (Maclagan, 1992).  

Μέρος της άρνησης των συµβάσεων από πλευράς των σουρεαλιστών ήταν η δήλωση ότι η 

καταγραφή των ασυνείδητων σκέψεων, σε λέξεις ή σε εικόνες, δε θα πρέπει να υπόκεινται σε 

οποιουδήποτε είδους αισθητική κρίση. Ο Breton επέµενε ότι θα πρέπει να υπάρχει µια 

“συνταρακτική πλευρά” της οµορφιάς. Αυτό όµως χρησίµευε µόνο για να τονίσει την ανάγκη να 

υπάρχει κάτι προκλητικό ή ενοχλητικό στην πραγµατικά ποιητική δηµιουργία (Wright, 1990). Αν 

και αυτό περιελάµβανε µια περιφρόνηση για τις αισθητικές συµβάσεις, είχε κατά παράδοξο τρόπο 

σαν συνέπεια την υπακοή σε ορισµένες καλλιτεχνικές συµβάσεις της αναπαράστασης. Για να 

εκτιµήσει κανείς την παραδοξότητα µιας τυπικά σύνθετης Σουρεαλιστικής εικόνας, θα πρέπει να 



                                                                                                                                                          14 

αναγνωρίσει τα µεµονωµένα συστατικά της. Ταυτόχρονα, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι οι 

Σουρεαλιστές καλλιτέχνες επεδίωκαν να αναπαράγουν ονειρικές ή φανταστικές εικόνες µε το ίδιο 

κύρος που αποδίδονταν παραδοσιακά στην εξωτερική πραγµατικότητα (Mundy, 1987). Και οι δύο 

αυτοί παράγοντες σήµαιναν ότι, αν και το περιεχόµενο της Σουρεαλιστικής τέχνης ήταν σε µεγάλο 

βαθµό ασυνήθιστο, η µορφή των εικόνων ήταν πολύ συχνά ακαδηµαϊκή (Maclagan, 2000).  

Υπάρχει ένα ολοφάνερο παράδοξο στις ασυνείδητες ζωγραφικές αναπαραστάσεις που 

υποτίθεται ότι είναι αυθόρµητες, ενώ δείχνουν τόση επιµέλεια για την πιστότητα της 

αναπαράστασης. Ο Σουρεαλισµός όµως ανέπτυξε άλλες τεχνικές για να δηµιουργήσει ασυνείδητες 

εικόνες µε πιο άµεσο τρόπο. Οι 'declacomanies' και οι 'frottages' του Marx Ernst και τα αυτόµατα 

σχέδια του Andre Masson ήταν τρόποι εξέτασης των πραγµατικών υλικών µιας εικόνας (όπως 

περίπου ορισµένες µέθοδοι µαντείας). Ωστόσο, οι εικόνες που εµφανίζονταν έτειναν ακόµη να 

περιστρέφονται γύρω από αυτό που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε ελαχιστοποιηµένη 

αναπαράσταση: φιγούρες, τοπία  ή µέρη του σώµατος, που αποδίδονταν µε στοιχειώδη τρόπο. Οι 

“αυτοµατικές” τεχνικές θέτουν το ερώτηµα αν ο αυθορµητισµός και η αµεσότητα της εκτέλεσης 

είναι εγγύηση για την αυθεντικότητα των “ασυνείδητων” εικόνων. Αυτό το ζήτηµα ανέκυψε στην 

πρακτική της εικαστικής θεραπείας, όπου συχνά υποτίθεται ότι µια αυτοσχέδια εικόνα είναι 

περισσότερο “ασυνείδητη” από µια που έχει δηµιουργηθεί µε µεγαλύτερη προσοχή. Το παράδειγµα 

των Σουρεαλιστών θα έπρεπε να µας κάνει πιο προσεκτικούς σε τέτοιες γρήγορες και εύκολες 

ταυτίσεις (Maclagan, 2000).       

Η σχέση της εικόνας µε την ερµηνεία έχει, κατά κάποιον τρόπο, αντιστραφεί: η 

ψυχαναλυτική ή η αισθητική θεωρία λειτουργεί, όχι απλά σαν ένας φακός που µεγεθύνει ορισµένα 

χαρακτηριστικά που βρίσκονται στο κατώφλι της συνείδησης, αλλά σαν ένας τρόπος να τα 

δηµιουργεί, επιλέγοντάς τα και ορίζοντάς τα. Η διαδικασία της ερµηνείας, όπως µια πειραµατική 

παρέµβαση στην υποατοµική φυσική, διαµορφώνει τα δικά της γεγονότα. Κατά κάποιο τρόπο ο 

“χάρτης” δηµιουργεί την “περιοχή” (Maclagan, 1993). Αυτό το φαινόµενο είναι πολύ πιο προφανές 

από τη στιγµή που εγκαταλείπεται ο χώρος της λίγο πολύ παραστατικής εικονογράφησης. Πολλές 

εναλλακτικές ερµηνείες µπορούν να αποδοθούν σε µια περιγραφική εικόνα εικόνα ταυτόχρονα ή σε 

γρήγορη διαδοχή. Στη µη περιγραφική ζωγραφική όµως, οι διακρίσεις ανάµεσα στις διαφορετικές 

ερµηνείες είναι πολύ δυσκολότερο να παραµείνουν ξεκάθαρες και εκεί λειτουργεί ένα είδος 

εικονογραφικής ασάφειας (Maclagan, 2000).   

Η ψυχολογική αισθητική µιας εικόνας δεν είναι ποτέ, στην πραγµατικότητα, αποκλειστικά 

ένα ζήτηµα της εικονογραφίας ή του τρόπου κατασκευής της αλλά πηγάζει από την αλληλεπίδραση 

µεταξύ των δύο. Η πλήρης αξιολόγηση αυτού του πολύπλοκου συµπλέγµατος εννοιών δεν µπορεί 

στην πραγµατικότητα να είναι το αντικείµενο ούτε µιας ποσοτικής ανάλυσης ούτε αξιολογικών 
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κρίσεων, σύµφωνα µε τα συµβατικά κριτήρια. Απαιτεί µια δηµιουργική και διερευνητική 

περιγραφή που είναι ταυτόχρονα και µια εσωτερική ερµηνεία. Μια τέτοια περιγραφή θα πρέπει 

ίσως να χρησιµοποιήσει ένα οπλοστάσιο αναλογικών και µεταφορικών εκφράσεων για να συλλάβει 

τα “γεγονότα” της. Και ένα τέτοιο οπλοστάσιο έχει την κακή φήµη ότι είναι γεµάτο παγίδες. Οι 

ίδιες οι ιδιότητες που εµφανίζονται έχουν συχνά συνδυαστεί µε εσωτερικούς κόσµους ή 

υποκειµενικές καταστάσεις: θεωρούνται όχι τόσο σαν φαινόµενα, όσο σαν το αόρατο υπόστρωµα 

των φαινοµένων, γεγονός που τις κάνει κατά περίεργο τρόπο απροσπέλαστες στην “αντικειµενική” 

έρευνα, που λειτουργεί από έξω προς τα µέσα (Maclagan, 2000).   

 

2.4.   Ο Συµβολισµός 

 

Ο ορισµός που δίνει η ψυχανάλυση για το συµβολισµό σύµφωνα µε τους Laplanche και 

Pontalis (2001) είναι:  

“α. Με µία ευρεία έννοια του όρου, τρόπος έµµεσης “εικαστικής” αναπαράστασης ιδεών, 

ψυχικών συγκρούσεων και ασυνείδητων επιθυµιών. Στην ψυχανάλυση, µπορεί µε αυτή την έννοια να 

θεωρηθεί συµβολικός και κάθε υποκατάστατος σχηµατισµός. 

β. Με τη στενή έννοια, τρόπος αναπαράστασης που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη 

σταθερότητα της σχέσης σύµβολο-ασυνείδητο συµβολιζόµενο, όχι µόνο σε ένα και το αυτό άτοµο, 

αλλά και σε διαφορετικά άτοµα, σε ποικίλα πεδία αναφοράς (µύθοι, θρησκεία, γλώσσα, παραδόσεις, 

κ.λ.π.), καθώς και σε ανεξάρτητες µεταξύ τους πολιτισµικές ενότητες.”  

 

Ο Adler (1948) έγραψε για το σύµβολο: 

“Το σύµβολο δεν είναι µία ένδειξη για κάτι το οποίο µπορεί να εκφραστεί εξίσου καλά µε 

ορθολογιστικές λέξεις, γι' αυτό και ο Freud χρησιµοποιεί λανθασµένα τον όρο 'σύµβολο'. Το ραβδί, 

για παράδειγµα, δεν είναι ένα σύµβολο για το σεξουαλικό όργανο αλλά µία ένδειξη ή ένα 

κρυπτογράφηµα· το 'σύµβολό' του δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να εκφράσει περισσότερα από ότι 

µπορεί επίσης να εκφραστεί διαφορετικά ή µε λογικό τρόπο...όταν ένα σύµβολο χρειάζεται ως 

έκφραση µιας εµπειρίας, κάθε άλλος τρόπος έκφρασης είναι ακατάλληλος.  

Από τη στιγµή που αναλύονται και διατυπώνονται πλήρως, χάνουν την αυθεντική τους 

σηµασία ως σύµβολα”.  

 

Όσο κι αν εκτιµώνται οι λειτουργικές απαιτήσεις που διαφοροποιούν τον παραστατικό από 

το λεκτικό συµβολισµό, θα πρέπει να υπάρχει η επίγνωση των εκτελεστικών τους ρόλων. Οι 

εικόνες και ο λόγος, καθώς και µια µεγάλη ποικιλία εκφραστικών τρόπων, υπάρχουν ως πρακτικές 
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που επιβάλλονται από τις ανάγκες των κοινωνιών των ατόµων. Οι θεωρίες του συµβολισµού, της 

επικοινωνίας και της έκφρασης διαµορφώνονται αναγκαστικά µετά τα γεγονότα. Τα σύµβολα, η 

επικοινωνία, και η έκφραση είναι δραστηριότητες που συµβαίνουν µεταξύ των ανθρώπων. Είναι 

πρώτα από όλα και πάνω από όλα παραστάσεις. Σε καθηµερινό επίπεδο, πολλές µορφές λόγου και 

εικόνων χάνουν σε µεγάλο βαθµό τη συνοχή τους, εάν τις ξεχωρίσουµε από τα συµφραζόµενά 

τους. Στην καθηµερινή κοινωνική συνδιαλλαγή οι λεκτικές ενέργειες γίνονται αντιληπτές ως 

κατευθύνσεις, αιτήµατα, παρακλήσεις, υποσχέσεις, εξοµολογήσεις, διαταγές, συµφωνίες κ.ο.κ. Οι 

εικόνες εκπληρώνουν µερικές από αυτές τις λειτουργίες αλλά επιτελούν και άλλες – διαγράµµατα, 

σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες, πόστερς, πορτραίτα κ.λ.π.(Henzell, 2000).  
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3.  Ιστορικό Υπόβαθρο στην Θεραπεία µέσω των Εικαστικών 
 

Η θεραπεία µέσω των εικαστικών µετρά δεκάδες αιώνες ιστορίας. Πρωτοεµφανίστηκε την 

εποχή των Παγετώνων, στα βάθη των απροσπέλαστων σπηλαίων µε τις µορφές ειδωλίων της 

γονιµότητας, ενώ περνάει το κατώφλι του 19ου αιώνα µέσα από την Ερµηνεία των Ονείρων του 

Freud. Τότε ήταν  που στην Ευρώπη και συγκεκριµένα στην Αλταµίρα, στα σπήλαια Λασκώ, 

ανακαλύφθηκαν  πιθανώς τα πρώτα από “τα αρχαιότερα δείγµατα της ανθρώπινης πίστης στη 

δύναµη της εικόνας” (Gombrich, 1994). Η φράση του Freud την οποία αργότερα υιοθέτησε και ο 

Jung ότι “τα όνειρα εκφράζονται καλύτερα µε εικόνες”, εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 1915, στη 

Νέα Υόρκη από την Αµερικανίδα ψυχολόγο-αναλύτρια, M. Naumburg. Στην Ευρώπη, γύρω στο 

1945, ο ζωγράφος Andrian Hill, επινόησε τον όρο Art Therapy όταν τα εργαστήρια ζωγραφικής 

που είχε οργανώσει στο σανατόριο που νοσηλευόταν, επέφεραν ευεργετικά αποτελέσµατα.( Εθνικό 

Ίδρυµα Ερευνών, 2004).  

Η συλλογή “art brut” µε έργα ψυχασθενών από διάφορες συλλογές του Jean Dubuffet, 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη γέννηση της θεραπείας µέσω των εικαστικών. Η συλλογή αυτή 

προκάλεσε το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών οι οποίοι προσέγγισαν, υποκλίθηκαν αλλά και 

σοκαρίστηκαν από τα έργα των περιθωριοποιηµένων συναδέλφων τους, απόµακρων ανθρώπων, 

χαρισµατικών αλλά ακατανόητων και εξωπραγµατικών (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 2004). 

Παράλληλα, η αναγνώριση της τέχνης των παιδιών αποτέλεσε σηµαντική κληρονοµιά στα  χέρια 

των ψυχολόγων και άλλων επαγγελµατιών ψυχικής υγείας, µία τέχνη αδικηµένη πριν τη δεκαετία 

του '20 και ορισµένη ως αδέξια και ανώριµη εκδοχή της τέχνης των ενηλίκων (Εθνικό Ίδρυµα 

Ερευνών, 2004). 

Στην Αµερική, το 1960, αναγνωρίζεται ως επάγγελµα η θεραπεία µέσω των εικαστικών, 

ενώ µόλις το 1982, στην Αγγλία, οι εικαστικοί θεραπευτές αναγνωρίζονται ως οµάδα. Στην 

Ελλάδα, η εµφάνιση της θεραπείας µέσω των εικαστικών έχει ιδιωτική πρωτοβουλία και µετρά 

µόνο είκοσι χρόνια ζωής (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 2004).   

 

3.1.   Πρόδροµοι 

 

Η ιδέα ότι µια εικόνα ή ένα αντικείµενο µπορεί να έχει ψυχολογική σηµασία για το 

δηµιουργό του, πέρα από την αισθητική ποιότητα που µπορεί να κατέχει, σήµερα είναι πλέον 

δεδοµένη.  Αυτό που αποδίδεται στην εξήγηση αυτών δηµιουργιών και που παίζει σηµαντικό ρόλο 

στη θεραπευτική δυναµική της τέχνης, οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ο M. Edwards (1989) 
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συµπεριλαµβάνει τους εξής: 

▪  τη χρήση της τέχνης σε θρησκευτικές και πνευµατικές συνήθειες και έθιµα 

▪ φιλοσοφικές συζητήσεις σχετικά µε τη σχέση ανάµεσα στην δηµιουργικότητα και την 

αποκλίνουσα συµπεριφορά 

▪ την ανάπτυξη των οπτικών-παραστατικών τεχνών 

▪ την ανακάλυψη της “περιθωριακής” (outsider) τέχνης και της τέχνης των φρενοβλαβών 

▪ την πεποίθηση ότι οι τέχνες έχουν το ρόλο-κλειδί στην προώθηση της διανοητικής και 

πνευµατικής ανάπτυξης και 

▪ τις αναπτυξιακές και ψυχολογικές θεωρίες οι οποίες έδωσαν αξία στα όνειρα, τη φαντασία 

και το παιχνίδι και τις άλλες µορφές της δηµιουργικότητας µε τη φαντασία όπως το σχέδιο ή 

η ζωγραφική. 

 

           Συγκεντρώνοντας όλες αυτές τις ιδέες και τις πεποιθήσεις, ο τρόπος που αντιλαµβανόµαστε 

την τέχνη έχει αναδιαµορφωθεί, τόσο εντός όσο και εκτός των αιθουσών εκθέσεων. Σηµαντική 

σηµασία για την ανάπτυξη της θεραπείας µέσω των εικαστικών αποτέλεσε ο τρόπος µε τον οποίο η 

τέχνη, η ψυχιατρική και η ψυχανάλυση συνδυάστηκαν µε ποικίλους τρόπους ώστε να 

δηµιουργήσουν τις συνθήκες από της οποίες το επάγγελµα αναδείχθηκε κατά τη δεκαετία του 1940 

(Edwards, 2004). 

 

3.2.   Οι ιστορικές επιρροές της Τέχνης 

 

Παρόλο που ο όρος “θεραπεία µέσω των εικαστικών” έχει µια αρκετά πρόσφατη 

προέλευση αλλά και ενδιαφέρον στην εκφραστική, ψυχολογική και δυνητικά θεραπευτική του 

δύναµη, έχει πολύ µεγάλη ιστορία. Όντως, θα µπορούσαµε να επιχειρηµατολογήσουµε ότι η 

αφετηρία της θεραπείας µέσω των εικαστικών τοποθετείται στην προϊστορία, την εποχή που 

άνθρωπος πρωτοξεκίνησε να δηµιουργεί εικόνες και αντικείµενα µε σκοπό να επηρεάσουν, να 

έχουν κάποιο νόηµα ή να εκφράσουν τις εµπειρίες τους. Από την αρχή µέχρι το τέλος και σε κάθε 

σηµείο της γης, αναρίθµητα παραδείγµατα έχουν βρεθεί από τη χρήση των οπτικών τεχνών σε 

θεραπευτικές ιεροτελεστίες (Edwards, 2004). Παρόλο που οι πεποιθήσεις και τα έθιµα 

ενσωµατώθηκαν στην προϊστορική τέχνη, οι θρησκευτικές και θεραπευτικές ιεροτελεστίες οι 

οποίες, θα µπορούσε να ειπωθεί, πως παρείχαν  το µακρινό πολιτισµικό υπόβαθρο µέσα από το 

οποίο αναδύθηκε  τελικά η θεραπεία µέσω των εικαστικών  ήταν οι θεµελιώδεις και σπουδαίες 

αλλαγές σχετικά µε τη φύση και τη λειτουργία της τέχνης και οι οποίες στο δεύτερο µισό του 

δεκάτου ενάτου αιώνα αποδείχθηκαν ιδιαίτερης σηµασίας (McNiff, 1979).  



                                                                                                                                                          19 

 

3.2.1.   Ροµαντισµός 

Ήταν κατά τη διάρκεια της Ροµαντικής περιόδου που οι οπτικές τέχνες σχετίζονταν πιο 

άµεσα µε την υποκειµενικότητα και την αυτοέκφραση παρά µε την απεικόνιση της εξωτερικής 

πραγµατικότητας (Vaughan, 1995). Ως ένα πολιτιστικό ρεύµα, ο Ροµαντισµός δηµιουργήθηκε σε 

απάντηση του ορθολογισµού και  του φυσικού υλισµού του ∆ιαφωτισµού. Μεταξύ των 

χαρακτηριστικών στάσεων του Ροµαντισµού, ήταν η βαθιά εκτίµηση για τη φύση, το προνόµιο του 

συναισθήµατος πάνω στη λογική αιτία, µία στροφή προς τον εαυτό και µια όλο και αυξανόµενη 

εξέταση της ανθρώπινης προσωπικότητας· ειδικά αυτής της µεγαλοφυΐας και του ήρωα. Όπως 

παρατήρησε ο Hughes (1981), “ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα της ροµαντικής ζωγραφικής του 

δεκάτου ενάτου αιώνα ήταν η αλληλεπίδραση του κόσµου και του πνεύµατος: η αναζήτηση αυτών των 

καταστάσεων του µυαλού σε εικόνες, ενσωµατώνεται στη φύση που υπάρχει πέρα ή από κάτω από το 

συνειδητό µας έλεγχο”. Όντας η ροµαντική ανησυχία µε ακραίες ή  οξυµένες καταστάσεις του 

µυαλού, είναι ιδιαίτερα εκπληκτικό ότι η τρέλα  από µόνη της έγινε το κύριο θέµα της ροµαντικής 

ζωγραφικής του δεκάτου ενάτου αιώνα όπως φαίνεται στις δουλειές των καλλιτεχνών Fuseli, Goya 

και Gericault (Edwards, 2004). Σχολιάζοντας αυτήν την τάση, ο MacGregor (1989) δηλώνει: 

“...η τρέλα που συγκρατείται εσωτερικά είναι η υπόσχεση νέων και ανεξερεύνητων 

βασιλείων της φαντασίας και ο ροµαντικός καλλιτέχνης σταθερά φαίνεται να έχει την αίσθηση ενός 

άλλου κόσµου  που απλώνεται µερικές ίντσες πιο πέρα, ο οποίος χωρίζεται από αυτόν µε την πιο 

λεπτή µεµβράνη και πως κάποια ξαφνική στροφή του µυαλού θα µπορούσε να τον οδηγήσει,  µε καµία 

αντίσταση, σε αυτήν την ανεξερεύνητη, απέραντα πιο αληθινή, πραγµατικότητα”.   

 

3.2.2.   Εξπρεσιονισµός 

Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής είναι η αναπαράσταση 

του συναισθήµατος στην πιο άµεση  µορφή του. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, το θέµα είναι 

συχνά µεγιστοποιηµένο, διαστρεβλωµένο ή αλλιώς, αλλαγµένο ώστε να δώσει έµφαση στη 

συναισθηµατική σχέση του καλλιτέχνη τόσο µε το θέµα όσο και µε το µέσον. Η επίδραση του 

εξπρεσιονιστή υποκινείται από την ιστορία της τέχνης γενικότερα, και η θεραπεία µέσω των 

εικαστικών πιο συγκεκριµένα, έχει επεκταθεί, δίνοντας περισσότερη έµφαση στην αυθεντικότητα 

της αυτοέκφρασης. Επιπλέον, η ενσυνείδητη εφαρµογή του ακατέργαστου πινέλου δίνει ιδιαίτερο 

αποτέλεσµα σε σχήµα, χρώµα και δοµή που ξυπνούν µια εκτεταµένη οπτική γλώσσα µέσα από την 

οποία συναισθηµατικές καταστάσεις µπορούν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν χωρίς 

αναφορά στην αφήγηση ή στην πιστή αναπαράσταση της εξωτερικής πραγµατικότητας. 

Αναζητώντας την χειραφέτηση από τις παραδόσεις του παρελθόντος και ψάχνοντας νέους δρόµους 
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για τη µορφοποίηση των εσωτερικών εµπειριών, ο εξπρεσιονιστής καλλιτέχνης άντλησε έµπνευση  

από µια µεγάλη ποικιλία πηγών, αλλά ιδιαίτερα από τις µορφές της πρωτόγονης τέχνης, όπως αυτές 

που βρέθηκαν στην τέχνη των Ευρωπαϊκών Μέσων Χρόνων (European Middle Ages), µη 

Ευρωπαϊκών πολιτισµών, λαϊκής τέχνης και παιδικής τέχνης (Edwards, 2004). Όπως παρατηρεί ο 

Rhodes (1994), “το πρωτόγονο γινόταν αντιληπτό στην ολότητά του, όπως πάντα πιο ενστικτώδες, 

λιγότερο περιορισµένο από τις καλλιτεχνικές συµβάσεις και την ιστορία και κάπως πιο κλειστό στις 

θεµελιώδεις πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης”. ∆υστυχώς, αυτή η προοπτική περιλαµβάνει έναν 

αριθµό από διαρκείς, ακόµη ρατσιστικές, αξιώσεις σχετικά µε τη φύση των “πρωτόγονων” 

κοινωνιών, οι οποίες γίνονταν συχνά αντιληπτές ως απολίτιστες ή “παιδικές” και έπαιξαν ρόλο στο 

“να δηµιουργηθεί µια εικόνα των πρωτόγονων ανθρώπων ως  βάναυσων, βάρβαρων και παράλογων, 

δρώντας χωρίς επίγνωση ή σκέψη, καθοδηγούµενοι από τις ασυνείδητες ορµές τους”  

(Tipple, 1995). Το ενδιαφέρον για τις υπάρχουσες µορφές τέχνης εκτός των γνωστών ή αποδεκτών 

πολιτιστικών νορµών, οδήγησε σε µια αναπτυσσόµενη ενηµερότητα της τέχνης των φρενοβλαβών. 

Αυτό το ενδιαφέρον µετακινήθηκε σε δύο βασικές κατευθύνσεις: την ιατρική και την καλλιτεχνική. 

Σηµαντικό ρόλο για την επανεκτίµηση της αισθητικής και δηµιουργικής σηµασίας των διανοητικά 

άρρωστων, έπαιξε ο Γερµανός ψυχίατρος και ιστορικός τέχνης Hans Prinzhorn (Edwards, 2004).  

 

3.2.3.   Ο Prinzhorn και  “η Καλλιτεχνία των ∆ιανοητικά Άρρωστων”   

Ο Prinzhorn ο οποίος ήταν γνώστης των οµοιοτήτων µεταξύ της εξπρεσιονιστικής τέχνης 

και της τέχνης των διανοητικά άρρωστων, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την προέλευση της 

καλλιτεχνικής ώθησης και έλπισε να προάγει τις γνώσεις του πάνω σε αυτό το θέµα µέσα από τη 

µελέτη της καλλιτεχνικής δουλειάς των ψυχιατρικά ασθενών. Μεταξύ 1880-1920, µε την 

υποστήριξη του Karl Wilmanns, επικεφαλής του Ψυχιατρικού τµήµατος στη Χαϊδελβέργη, ο 

Prinzhorn συγκέντρωσε µια µοναδική συλλογή έργων παραχθέντων σε ινστιτούτα, και άσυλα από 

κάθε σηµείο του Γερµανόφωνου κόσµου (Busine et al., 1998). Η πλειοψηφία αυτών των ασθενών,  

πολλοί από τους οποίους είχαν νοσηλευτεί για χρόνια µέχρι το τέλος, είχε διαγνωστεί µε 

σχιζοφρένεια. Το 1922, ο Prinzhorn δηµοσίευσε  την “Καλλιτεχνία των ∆ιανοητικά Άρρωστων” 

(The Artistry of Mentally Ill), όπου πολλές από τις δουλειές της συλλογής εκτέθηκαν και 

συζητήθηκαν όσον αφορά την αναγνώριση της καλλιτεχνικής τους ποιότητας (Prinzhorn, 1995). Ο 

Prinzhorn αναγνώρισε έξι βασικές ορµές ή τάσεις που κατά τη γνώµη του καθόρισαν τη φύση των 

“ζωγραφικών σχηµατισµών” που µελέτησε. Τις περιέγραψε ως εκφραστικές τάσεις, τάσεις για 

παιχνίδι, διακοσµητικές τάσεις, ροπή σε κανόνες, τάση για µίµηση και ανάγκη για σύµβολα. 

Κλείνοντας τη µελέτη και γράφοντας σχετικά µε την τέχνη των διανοητικά άρρωστων από ένα 

καλλιτέχνη και όχι µε µια ιατρική προοπτική, ο Prinzhorn έδωσε σε αυτήν την ασήµαντη µορφή 
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τέχνης και τους δηµιουργούς της, µια θετική επανεκτίµηση. Σύµφωνα µε τον MacGregor (1989) η 

σηµασία του Prinzhorn στην µελέτη και εκτίµηση της τέχνης των διανοητικά άρρωστων ήταν ότι 

“ενίσχυσε την αναγνώριση της απουσίας ψυχοπαθολογίας της τέχνης ή της έκφρασης....οι εικόνες των 

ανθρώπων αυτών, στο βαθµό που ενσωµατώνουν και επικοινωνούν µε την ανθρώπινη 

πραγµατικότητα, όσο παράξενη και παθολογική µπορεί να είναι, ανήκουν σταθερά και χωρίς καµία 

συνθήκη σε αυτή τη σειρά των αξέχαστων εικόνων που τους δίνουµε το όνοµα τέχνη”.  

Αυτή η οπτική δε γνώρισε παγκόσµια αποδοχή ακόµα και µε τον ισχυρισµό του Prinzhorn 

ότι δε θα χρησίµευε σε κανένα σκοπό η σύγκριση της τέχνης των ψυχασθενών και τη σύγχρονη 

τέχνη. Ωστόσο, η δουλειά του έδωσε κύρος στην οπτική ότι η παραχθείσα τέχνη από τους 

διανοητικά άρρωστους θα µπορούσε να κατανοηθεί ως µέσο αντίδρασης για τις πιο ακραίες µορφές 

ψυχολογικής και κοινωνικής αποµόνωσης (Edwards, 2004). 

 

3.2.4.   Η “Περιθωριακή” Τέχνη 

Η δηµοσίευση της “Καλλιτεχνίας των ∆ιανοητικά Άρρωστων” έγινε αποδεκτή µε 

ενθουσιασµό και σχεδόν αµέσως προσέλκυσε κοινό πέρα από την ψυχιατρική, 

συµπεριλαµβανοµένων πολλών διακεκριµένων “ελίτ” καλλιτεχνών της εποχής. Ιδιαίτερα 

επηρεασµένος από την παρουσίαση της δουλειάς του Prinzhorn και τη συζήτηση, ήταν ο Γάλλος 

καλλιτέχνης Jean Dubuffet. Αµέσως µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, ο Dubuffet ξεκίνησε να 

συγκεντρώνει ασυνήθιστες δουλειές από ψυχιατρικούς ασθενείς και άλλους µη εκπαιδευµένους 

καλλιτέχνες, των οποίων η δηµιουργικότητα οφείλει λίγα στην ιστορία της τέχνης και της 

σύγχρονης κουλτούρας. Ο Dubuffet εφάρµοσε τον όρο “Art Brut” (αλλιώς Raw Art ή 

Απαίδευτη/Ακατέργαστη Τέχνη) σε αυτή τη µορφή της τέχνης επειδή ήταν “αµαγείρευτη” από τον 

πολιτισµό και αντιπροσώπευε την τέχνη στην πιο ανόθευτη και αγνή µορφή. Για τον Dubuffet, ο 

πολιτισµός ήταν ο εχθρός της αληθινής δηµιουργίας. Η πιο συνηθισµένη αντιστοιχία για τον όρο  

Art Brut στην Αγγλική γλώσσα είναι η “Outsider Art”, ενώ στη Βόρεια Αµερική το ίδιο φαινόµενο 

τείνει να αποκαλείται “Grass-roots Art” σύµφωνα µε τους Cardinal (1972), Maizels (1996) και 

Rhodes (2000). Η  “περιθωριακή” τέχνη έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εικαστικής 

θεραπείας, κυρίως µέσα από την επιρροή της σε πολλούς από τους πρώτους θεραπευτές µέσω 

τέχνης. Όπως σχολιάζει ο Waller (1991), πολλοί από αυτούς βρήκαν το δικό τους τρόπο στην 

θεραπεία µέσω των εικαστικών “µέσα από έναν αρχικό ενθουσιασµό µε τις ζωγραφιές των των 

ψυχιατρικά ασθενών που είχαν δει σε ποικίλες εκθέσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και αρχές 

δεκαετίας 1960”.  

 

3.2.5.   Σουρεαλισµός   



                                                                                                                                                          22 

Η ενδόµυχη τάση που ήταν προφανής στο Ροµαντισµό και τον Εξπρεσιονισµό ξαναβγαίνει 

στην επιφάνεια µέσω της δουλειάς των Σουρεαλιστών. Ο Σουρεαλισµός, το καλλιτεχνικό και 

λογοτεχνικό κίνηµα που ιδρύθηκε από τον André Breton το 1924, εξύµνησε το ασυνείδητο ως 

απελευθερωτική δύναµη και ως την πηγή µιας τέχνης απαλλαγµένης από τα εκφυλιστικά 

αποτελέσµατα του ορθολογισµού. Οι Σουρεαλιστές άντλησαν έµπνευση από ένα µεγάλο εύρος 

πηγών, συµπεριλαµβανοµένων της “πρωτόγονης”(primitive) και της “περιθωριακής” τέχνης 

(Edwards, 2004). 

“Εδώ βρισκόταν ένα ανεξάντλητο ρεζερβουάρ µε αυθεντικές δουλειές, παρακινούµενες όχι 

από την επιθυµία για ευχαρίστηση, ούτε το υλικό ενδιαφέρον, ούτε από καλλιτεχνικές φιλοδοξίες, 

αλλά από ακατάσχετη ανάγκη να έρθει στο φως ένα µήνυµα από τα βάθη της ύπαρξης” (Alexandrian, 

1995). 

Στην αναζήτησή τους για µία τέχνη ικανή να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τη δύναµη του 

µυαλού ώστε να παράξει µια φαινοµενικά παράλογη φαντασία, σαν ένα στιγµιαίο τρόµαγµα ή τις 

αντιφατικές, ασυνεπείς τοποθετήσεις των αντικειµένων που βρίσκονται στα όνειρα, οι 

Σουρεαλιστές ξεκίνησαν να εκσκάπτουν τη δουλειά και τις ιδέες του Sigmund Freud (Edwards, 

2004). Ο  André Breton, όρισε το Σουρεαλισµό ως έναν 

“αγνό ψυχικό αυτοµατισµό, µέσω του οποίου πρόκειται να εκφραστεί, προφορικά, γραπτά ή 

µε άλλους τρόπους, η πραγµατική διαδικασία της σκέψης. Η σκέψη είναι υπαγόρευση στην απουσία 

όλων των ελέγχων που ασκούνται από έξω λογικά, όλων των αισθητικών ή ηθικών ανησυχιών” 

(Breton, 1962).  

Έτσι, η έννοια του ελεύθερου συνειρµού (free association) από τον Freud, αποτέλεσε στον 

εικοστό αιώνα το είδος και τη µορφή της καλλιτεχνικής άσκησης µε τη µεγαλύτερη επιρροή. Αυτή 

η τεχνική βασίζεται στην προϋπόθεση ότι όλες οι γραµµές της σκέψης οδηγούν σε αυτό που είναι 

σηµαντικό και πως η αντίσταση σε ασυνείδητες σκέψεις ή συναισθήµατα ελαττώνεται µέσω της 

χαλάρωσης (Edwards, 2004).  

Ο αγνός ψυχικός αυτοµατισµός φαίνεται καθαρά στα αυτόµατα σχέδια του  André Masson 

και στις δουλειές “frottages” του Max Ernst. Μέσα στον ελεύθερο συνειρµό της εικαστικής  

θεραπείας και του “αγνού ψυχικού αυτοµατισµού” βρίσκεται η έµφαση που δίδεται στην αυθόρµητη 

ζωγραφική και πλάσιµο. Παρά την έµπνευση της πρωτοποριακής δουλειάς που παρείχε ο Freud, οι 

Σουρεαλιστές εφάρµοσαν τις κλινικές τεχνικές και θεωρίες πολύ διαφορετικά από τη διαδικασία 

της ψυχανάλυσης. Ενώ η ψυχανάλυση στόχευε να ανακουφίσει από την πνευµατική και 

συναισθηµατική θλίψη, ο Σουρεαλισµός ενδιαφερόταν κυρίως για την κοινωνική επανάσταση και 

την απελευθέρωση της ανθρώπινης φαντασίας. Οι Σουρεαλιστές ήθελαν να εκµεταλλευτούν τον 

παραλογισµό του ασυνειδήτου ώστε να επιτύχουν “την πραγµατικότητα πέρα από την αντιληπτή ή 
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λογική απόδειξη” (Duro and Greenhalgh, 1993). Εάν οι Σουρεαλιστές επιχειρούσαν να εκτιµήσουν 

το “εξωτικό”, το “πρωτόγονο”, το “παράξενο”, και το “τρελό”, για τον Freud, η νεύρωση ήταν µια 

ασθένεια, µία κατάσταση προς θεραπεία, όχι για εξύµνηση. Εποµένως, δεν εκπλήσσει το γεγονός 

ότι ο Freud έτεινε να βλέπει το Σουρεαλιστικό τόλµηµα µε µια δόση ψυχρότητας και σκεπτικισµού. 

Παρόλα αυτά, θα µπορούσε επίσης να ειπωθεί ότι οι διαφορετικοί στόχοι της ανακούφισης της 

συναισθηµατικής θλίψης και της απελευθέρωσης της φαντασίας θα µπορούσαν να µην είναι 

ασυµβίβαστοι καθώς και οι δύο ενισχύουν και υποστηρίζουν την κλινική πρακτική στη θεραπεία 

µέσω των εικαστικών (Edwards, 2004). 

 

3.2.6.   Η επιρροή της Ψυχιατρικής 

Πριν συζητηθεί η επιρροή της ψυχιατρικής στην ανάπτυξη της εικαστικής θεραπείας, θα 

πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί ότι οι τρόποι µε τους οποίους οι κοινωνίες είχαν κατανοήσει και 

αντιδράσει στην “τρέλα” έχουν αξιοσηµείωτα αλλάξει µε τον καιρό (Ellenberger, 1994· Porter, 

2002).  Η συµπεριφορά κάποτε γινόταν αντιληπτή ως δαιµονική κατοχή ή λόγω της έλλειψης 

ισορροπίας του χιούµορ, ήταν επακόλουθο να γίνει αντιληπτή καθώς εµφανίζεται ως διαταραγµένη 

φαντασία, ως µία ασθένεια του µυαλού, ή πιο πρόσφατα, ως γενετική προδιάθεση, ψυχολογικό 

τραύµα ή βιοχηµική ανισορροπία που επηρεάζει το µυαλό (Alexander and Selesnick, 1967· Shorter, 

1997). Κάθε µια από αυτές τις οπτικές για την “τρέλα” ενσωµατώνει ένα εύρος υποθέσεων για την 

ανθρώπινη φύση και τον ανθρώπινο πόνο καθώς και αντίστοιχες λύσεις. Σήµερα, και συγκεκριµένα 

στις δυτικές βιοµηχανικές κοινωνίες, η κυρίαρχη αντίληψη της “τρέλας” είναι ότι πρόκειται για µια 

βιολογικά βασισµένη ασθένεια που απαιτεί ιατρική παρέµβαση, συνήθως µέσα από τη χρήση 

ιατρικής φαρµακευτικής αγωγής. Ωστόσο, για πάνω από έναν αιώνα οι ψυχίατροι έχουν 

κατευθυνθεί υπέρ της φροντίδας και θεραπείας των διανοητικά διαταραγµένων ασθενών. Για τη 

θεραπεία µέσω των εικαστικών, η επιρροή της ψυχιατρικής έχει γίνει περισσότερο εµφανής από τη 

θεραπευτική εφαρµογή της τέχνης στην φροντίδα της διανοητικής υγείας και στη χρήση της τέχνης 

ως βοηθό κατά τη διάγνωση. 

 

3.2.7.   ∆ιαγνωστικές Προσεγγίσεις στην τέχνη των φρενοβλαβών 

Ο θρίαµβος της ιατρικής ψυχιατρικής καλλιέργησε σε µικρό βαθµό την κατανόηση της 

συµβολικής και θεραπευτικής αξίας της τέχνης των διανοητικά άρρωστων. Η πεποίθηση ότι η  

εγκεφαλική δυσλειτουργία µπορεί να αποκαλυφθεί µέσω στου σχεδίου ή της ζωγραφικής ανανέωσε 

το ενδιαφέρον στη διαγνωστική δύναµη της τέχνης. Αν και οι καλλιτεχνικές δουλειές 

δηµιουργηµένες από ιδιαίτερους ανθρώπους που είχαν κριθεί ως “τρελοί” είχαν συλλεχθεί ως 

αντικείµενα αξιοπερίεργα, δεν ήταν παρά µέχρι το τέλος του δεκάτου ενάτου αιώνα που οι γιατροί, 
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συµπεριλαµβανοµένων των Γάλλων ψυχίατρων Ambroise Tardieu και Max Simon, ξεκίνησαν να 

θεωρούν υπαρκτή τη σχέση που αυτές οι εικόνες και τα αντικείµενα µπορεί να είχαν µε τα 

πρόσωπα που τα δηµιούργησαν. Ίσως ο πιο γνωστός από αυτούς τους γιατρούς ήταν ο Ιταλός 

ψυχίατρος Cesare Lombroso, του οποίου η µελέτη στη σχέση µεταξύ τρέλας και δηµιουργικότητας 

“L' uomo di genio” (Man of Genious), δηµοσιευµένη το 1882, ήταν µεγάλη επιρροή στο να 

καθιερωθεί ο µύθος ότι η αστάθεια και η ιδιοφυΐα ήταν αδιαχώριστα συνδεδεµένες (Edwards, 

2004). Όπως σχολιάζει ο Cardinal (1972), “η εξίσωση 'ιδιοφυΐα = τρέλα' πέρασε σε µία γενική χρήση 

µε τροµακτική ταχύτητα και ακόµα και τώρα πολλοί άνθρωποι φαντάζονται ότι η δύναµη της 

δουλειάς του Van Gogh µπορεί απλά να εξηγηθεί λόγω της διανοητικής του κατάρρευσης”. Η τάση 

για περιγραφή και ταξινόµηση της διανοητικής ασθένειας πρωτοπόρησε από ψυχιάτρους, όπως οι 

Emil Kraepelin και Eugen Bleuler, κατά τη διάρκεια του τέλους του δεκάτου ενάτου αιώνα και 

αρχές του εικοστού, οδήγησε σε ένα νέο ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δουλειά παραχθείσα από 

διανοητικά άρρωστους. Αυτό το ενδιαφέρον αρχικά σχετίστηκε µε τους τρόπους µε τους οποίους η 

διαταραχή της σκέψης αποκαλυπτόταν µέσω της εικόνας που µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για 

διαγνωστικό σκοπό. Ένας πρωτοπόρος στον τοµέα του ήταν ο Γερµανός ψυχίατρος Fritz Mohr, ο 

οποίος επινόησε µια πειραµατική διαδικασία για τη µελέτη των σχεδίων των διανοητικά ασθενών 

µε πρόθεση να τα συσχετίσει µε συγκεκριµένους τύπους της νευρολογικής δυσλειτουργίας 

(Edwards, 2004). Η διαδικασία περιελάµβανε την αίτηση από τον ασθενή να αντιγράψει απλά 

σχέδια , να σχεδιάσει οτιδήποτε που τους συνέβη ή να συµπληρώσει µη τελειωµένα σχέδια. 

Υιοθετώντας αυτήν την προσέγγιση, ο Mohr επέσπευσε τη δηµιουργία πολλών από τα 

οπτικά/παραστατικά τεστ τα οποία χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα, όπως την προβολική 

σχεδιαστική τεχνική “Σπίτι-∆ένδρο-Άνθρωπος” (House-Tree-Person), (Blain et al. 1981· Buck, 

1992),  και το “Σχεδιάστε έναν Άνθρωπο” (Draw-a-Person-Test), (Culbertson and Revel, 1987). 

Χρησιµοποιώντας για παράδειγµα το τεστ  “Σπίτι-∆ένδρο-Άνθρωπος”, ζητείται από τον πελάτη να 

σχεδιάσει µια εικόνα ενός σπιτιού, ενός δένδρου και ενός ανθρώπου. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, του 

ζητείται ξανά να αφηγηθεί µια ιστορία σχετική µε αυτή την εικόνα. Το H-T-P τεστ και άλλα 

παρόµοια προβολικά τεστ είναι βασισµένα στην πεποίθηση ότι αυτό που ο πελάτης σχεδιάζει ή 

ζωγραφίζει αντανακλά πλευρές της προσωπικότητάς του που µπορεί µε άλλον τρόπο να µην ήταν 

διαθέσιµες στο συνειδητό (Edwards, 2004).  

Ακόµα κι αν οι ερωτήσεις σχετικά µε την εγκυρότητα και αξιοπιστία πολλών εκ των 

κριτηρίων που χρησιµοποιούνται στα τεστ βασισµένα στην τέχνη όπως το H-T-P τεστ, η χρήση 

τους έχει παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της θεραπείας µέσω των εικαστικών. Εδώ, θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι αν και οι θεραπευτές µέσω των εικαστικών στο Ηνωµένο Βασίλειο δε 

χρησιµοποιούν την τέχνη ως διαγνωστικό µέσο, στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής η τοποθέτηση 
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απέναντι στην τέχνη είναι πολύ διαφορετική (Edwards, 2004). Αυτή η διαφορά θα µπορούσε 

εξηγηθεί λόγω της φύσης του συστήµατος υγείας στις Η.Π.Α. που υπάρχει µια “άµεση συσχέτιση 

µεταξύ της διάγνωσης και του είδους της θεραπείας οι οποίες χρηµατοδοτούνται από ασφαλιστικές 

εταιρίες. Το γεγονός ότι η διάγνωση συνδέεται τόσο άµεσα µε τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων 

θεραπευτικών προγραµµάτων έχει ένα εδραιωµένο αποτέλεσµα στην πρακτική της θεραπείας µέσω 

των εικαστικών στις Η.Π.Α.: η διάγνωση είναι κεντρική στην έναρξη κάθε θεραπευτικής διαδικασίας 

κι έτσι η Αµερικανοί θεραπευτές µέσω των εικαστικών δίνουν έµφαση στις διαγνωστικές τους 

δεξιότητες” (Gilroy and Skaife, 1997).  

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, ήταν οι ψυχίατροι και όχι οι θεραπευτές µέσω των εικαστικών 

που χρησιµοποιούσαν την τέχνη για την έρευνα και για διαγνωστικούς σκοπούς. Το κλειδί για τη 

µορφοποίηση της ψυχιατρικής µελέτης της τέχνης ήταν οι µετανάστες ψυχίατροι Erich Guttmann, 

Walter-Gross και Francis Reitman, οι οποίοι είχαν µετακινηθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο µετά το 

ανέβασµα του Ναζισµού στην Ευρώπη και ο Σκοτσέζος ψυχίατρος Walter Maclay. Από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1930 και µετά, αυτοί οι ψυχίατροι συνεργάστηκαν σε µια σειρά από ερευνητικά 

σχέδια, στο νοσοκοµείο Maudsley στο Λονδίνο, σχετικά µε την αυτο-αντίληψη και την οπτική 

αντίληψη στη µανιοκαταθλιπτική ψύχωση και τη διαταραχή προσωπικότητας (Waller, 1991). Για 

να επεκτείνουν την έρευνά τους, ξεκίνησαν επίσης να συλλέγουν εικόνες που είχαν φτιάξει οι 

ψυχιατρικά ασθενείς (ιδιαίτερα αυτών που είχαν διαγνωστεί ως σχιζοφρενείς και ασθενών που 

είχαν υποβληθεί σε ψυχο-χειρουργική) όπως επίσης και 'φυσιολογικών' υποκειµένων. Όπως 

παρατηρεί ο Hogan (2001), η πρωταρχική εστίαση αυτής της έρευνας έγινε η µελέτη του “πώς οι 

σχιζοφρενείς ασθενείς αντιλαµβάνονται και εκφράζουν την αλλαγή στον εαυτό τους εικονικά κατά τη 

διάρκεια της διαδροµής τους µέσα στην ασθένεια”. Όπως και µε πολλές άλλες εξετάσεις τέτοιου 

είδους, η οπτική εικόνα γινόταν ουσιαστικά αντιληπτή ως µια απεικόνιση της ψυχοπαθολογίας. Η 

σηµασία που προσκολλάται σε αυτές τις εικόνες από τους δηµιουργούς τους ήταν µικρού 

ενδιαφέροντος (Edwards, 2004). 

 

3.2.8.   Edward Adamson 

Το 1945 ο Reitman µετακόµισε στο νοσοκοµείο Nethern, στο Surrey, όπου και εργάστηκε 

µε τον ψυχίατρο Eric Cunningham Dax. Ο  Eric Cunningham Dax µοιράστηκε το ενδιαφέρον του  

Reitman στην τέχνη των ψυχιατρικά ασθενών και συγκεκριµένα το εκτίµησε ως µέσο να παρέχει 

συναισθηµατική ανακούφιση. Αυτό το ενδιαφέρον στη θεραπευτική εφαρµογή της τέχνης φαίνεται 

να έχει επηρεαστεί από την ανάπτυξη της θεραπευτικής κοινότητας για την ψυχιατρική 

αναµόρφωση των στρατιωτικών στο στρατιωτικό νοσοκοµείο Northfield στο Birmingham. 

Σύµφωνα µε τον Waller, ο Cunningham Dax επισκέφτηκε το Northfield και εντυπωσιασµένος µε 
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ότι είδε, συµπεριλαµβανοµένου και µιας οµάδας ζωγραφικής, αποφάσισε να εντάξει µια τέτοια 

οµάδα στο Nethern. Το 1946, ο καλλιτέχνης  Edward Adamson, διορίστηκε στο ρόλο του “art 

master” ('καθηγητή τέχνης'), (Edwards, 2004). 

Οι συνθήκες διορισµού του Adamson ήταν αυστηρά περιορισµένες για να βοηθήσει την 

ιατρική οµάδα να εξασφαλίσει εικόνες για την έρευνά τους. Ο ρόλος του στο νοσοκοµείο  Nethern 

ήταν να “παρακινεί και να δέχεται, όχι να διδάσκει ή να αναλύει αλλά να παρατηρεί και να µην 

'αγγίζει' ποτέ τα έργα των ασθενών” (Waller, 1991). Ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό  και για τον 

Cunningham Dax και για τον  Reitman το ότι η εικαστική δουλειά που δηµιουργούσε ο  Adamson 

στο εργαστήριο, ήταν εξασφαλισµένη κάτω από πειραµατικές συνθήκες και παρέµενε 'αµόλυντη' 

από οποιαδήποτε συζήτηση συµβολικού περιεχόµενου.  Αυτή η ανάγκη τους φαίνεται να ταιριάζει 

καθαρά µε την οπτική του Adamson για την ερµηνεία των εικόνων. Αυτό έτσι και αλλιώς µέσω της 

ενθάρρυνσης ή της επιθυµίας για ευχαρίστηση, το καλλιτεχνικό υλικό που δηµιούργησαν οι 

ασθενείς θα προέκυπτε ως Φροϋδικά φαλλικά ή  Γιουνγκιανά σύµβολα, ανάλογα µε το θεωρητικό 

προσανατολισµό του θεραπευτή. Παρά τους αρχικούς περιορισµούς που του επιβλήθηκαν, είναι 

εµφανές, από τα ίδια τα γραπτά του Adamson, ότι πίστευε πως η δηµιουργικότητα είναι συµφυής 

µε τη θεραπεία (Adamson, 1990). Η µη παρεµβατική προσέγγιση του Adamson, αργότερα 

επηρέασε πολλούς θεραπευτές µέσω των εικαστικών (Hogan, 2000).  
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4.  Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

 

4.1.   Ο Sigmund Freud και η Ψυχανάλυση 

 

Το ενδιαφέρον του Freud για την τέχνη και τη δηµιουργικότητα προήλθε από την 

πεποίθησή του ότι τα νευρωτικά συµπτώµατα αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσµα της σύγκρουσης 

µεταξύ της ευχαρίστησης και των αρχών της πραγµατικότητας. Για τον Freud, η ασυνείδητη 

διανοητική διαδικασία στις νευρώσεις, τα όνειρα και τη δηµιουργία έργων τέχνης 

(συµπεριλαµβανοµένης της συµπύκνωσης, µετάθεσης και συµβολισµού) λειτουργεί µε παρόµοιους 

τρόπους. Ο Freud όρισε αυτή τη διαδικασία ως “πρωταρχική διαδικασία” σκέψης. Σε αντίθεση µε 

αυτή, η διανοητική λειτουργία που επηρεάστηκε από τις ανταµοιβές της εξωτερικής 

πραγµατικότητας, ονοµάστηκε “δευτερογενής διαδικασία” σκέψης. Ο σκοπός αυτών των σχηµάτων 

της διανοητικής λειτουργίας που ο Freud θεώρησε ως εκδηλώσεις της αρχής της ηδονής, όπως το 

παιχνίδι, την ονειροπόληση και άλλες µορφές της δηµιουργικής δραστηριότητας, ήταν να αυξηθεί η 

ευχαρίστηση µέσω επανα-διευθέτησης της πραγµατικότητας σε νέες, πιο αποδεκτές µορφές 

(Edwards, 2004). Ο  Freud φαινόταν να πιστεύει  η πρωταρχική απώθηση κάποιων πλευρών της 

ζωής θα µπορούσε µόνο να απεικονιστεί έµµεσα, µέσω των συµβόλων, τοποθετώντας έτσι την 

απώθηση και τη λανθάνουσα νεύρωση στην καρδιά του ονείρου, της δηµιουργικότητας και της 

πολιτιστικής ζωής γενικότερα (Bateman and Holmes,1996). Υπογραµµίζοντας την προσέγγιση του 

Freud για τις νευρώσεις, η ονειροπόληση και η δηµιουργικότητα ήταν η βεβαιότητα ότι 

προκειµένου ένα άτοµο να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της εξωτερικής πραγµατικότητας, η 

φανταστική, εφευρετική διαδικασία στην πρωταρχική διαδικασία σκέψης θα πρέπει να ελεγχθεί και 

να αποποιηθεί. Υιοθετώντας αυτή την οπτική ο  Freud έδωσε επιπλέον έµφαση στην καλά – 

εγκατεστηµένη τάση της ∆υτικής σκέψης για να µεροληπτήσει σχετικά µε τις εκφραστικές, 

διαισθητικές και φαντασιακές πλευρές της ψυχολογικής ζωής. Στην τέχνη, ωστόσο, ο  Freud είδε 

µια 'ασυνήθιστη' συµφιλίωση µεταξύ της ευχαρίστησης και των αρχών της πραγµατικότητας 

(Edwards, 2004). Το 1911, στο δηµοσίευµα “∆ιατυπώσεις πάνω στις ∆ύο Αρχές της ∆ιανοητικής 

Λειτουργίας” (Formulations on the Two Principles of Mental Functioning), έγραψε:  

“Ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος που αποφεύγει την πραγµατικότητα επειδή δεν µπορεί 

να συµβιβαστεί µε την αποποίηση της ενστικτώδους ικανοποίησης, την οποία ζητάει πρώτα, και που 

επιτρέπει στις ερωτικές και φιλόδοξες επιθυµίες του να παίζουν πλήρως στη ζωντανή φαντασία. 

Ωστόσο, βρίσκει το δικό του νέο τρόπο στην πραγµατικότητα από αυτό τον κόσµο της φαντασίας 

χρησιµοποιώντας ειδικά δώρα για να σχηµατοποιεί τις φαντασιώσεις του σε αλήθειες νέου είδους, 
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που εκτιµώνται από τους ανθρώπους ως πολύτιµες αντανακλάσεις της πραγµατικότητας” (Freud, 

1975).  

Ο όρος που ο Freud εισήγαγε στο λεξιλόγιο της ψυχανάλυσης για να περιγράψει την 

διαδικασία µε την οποία τα υπολείµµατα της παιδικής σεξουαλικότητας µεταµορφώνονται σε 

µορφές κοινωνικά αποδεκτές, όπως η δηµιουργία έργων, ήταν η “µετουσίωση”. Οι Laplanche και 

Pontalis(2001), ορίζουν τη “µετουσίωση” ως τη “διεργασία που περιέγραψε ο  Freud για να 

αναλύσει ανθρώπινες δραστηριότητες, φαινοµενικά άσχετες προς τη σεξουαλικότητα, τα βαθύτερα 

ελατήρια των οποίων απορρέουν από τη δύναµη της σεξουαλικής ενόρµησης. Ο  Freud περιέγραψε 

ως δραστηριότητες µετουσίωσης κυρίως την καλλιτεχνική δραστηριότητα και τις διανοητικές 

αναζητήσεις”. Αυτό που κατά τη γνώµη του  Freud διακρίνει ένα καλλιτέχνη από ένα νευρωτικό, 

είναι ότι ο πρώτος “καταλαβαίνει πώς να δουλέψει πάνω στις ονειροπολήσεις του, µε τρόπο ώστε να 

χάσουν ό,τι είναι πολύ προσωπικό και να µην απωθήσουν, ενώ να κάνουν δυνατό στους άλλους να 

µοιραστούν την απόλαυσή τους. Καταλαβαίνει επίσης, πως να κατεβάσει τους τόνους των 

ονειροπολήσεών του ώστε να µην µπορούν εύκολα να προδώσουν την προέλευσή τους από τις 

απαγορευµένες πηγές” (Freud, 1975). 

Σύµφωνα µε το Freud, τα µέσα µε τα οποία οι καλλιτέχνες είναι ικανοί να το πετύχουν, 

είναι διάφορα είδη 'δωροδοκίας'. Αυτό συµβαίνει “µε την απόλυτα συµβατική...αισθητική – απόδοση 

της ευχαρίστησης µε την οποία εκείνος (ο καλλιτέχνης) µας προσφέρει την παρουσίαση των 

φαντασιώσεων” (Freud, 1975).  

Μία σπουδαιότητα της προσέγγισης του Freud για την τέχνη, ήταν η αντίληψή της, όπως 

το όνειρο ή το σύµπτωµα, ως συµβολική έκφραση του νευρωτικού και αντιµαχόµενου εσωτερικού 

κόσµου του καλλιτέχνη. Επιπλέον, παρόλο που ο Freud αναγνώριζε ότι η εµπειρία της 

ονειροπόλησης ήταν κυρίως οπτική, ενδιαφερόταν κυρίως για τη µετατροπή των ονειρικών εικόνων 

σε λέξεις. Ωστόσο, ο  Freud παραδεχόταν τη δυσκολία αυτής της µετατροπής. Όπως αναφέρει η 

Dalley (1984): “µπορούµε µόνο να συλλογιστούµε την επίδραση που είχε στην ανάπτυξη της 

θεραπείας µέσω των εικαστικών, το γεγονός ότι ο Freud είχε επιτρέψει στους ασθενείς του να 

σχεδιάζουν τα όνειρά τους αντί να τα αφηγούνται”. 

Ο διαχωρισµός µεταξύ της διαδικασίας και του προϊόντος, καθώς και µεταξύ λέξεων και 

εικόνων, είναι ευδιάκριτος σε πολλά κείµενα του  Freud για την οπτική τέχνη. Ο Freud 

ενδιαφερόταν πρωτίστως για το ψυχολογικό περιεχόµενο της τέχνης ενώ φαινόταν να µην εκτιµά 

ιδιαίτερα το χειρισµό της γραφής, του χρώµατος και της φόρµας στη ζωγραφική, ειδικά στις µη 

µεταφορικές ή εξπρεσιονιστικές εικόνες. Αναφέρεται ότι µετά από ένα απόγευµα σε µία παρέα µε 

έναν καλλιτέχνη, ο Freud έγραψε υποτιµητικά στο φίλο και συνάδελφό του Ernest Jones: “το νόηµα 

δεν είναι σχεδόν τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους, το µόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι η 
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γραµµή, το σχήµα και η συµφωνία των περιγραµµάτων...έχουν εγκαταλείψει την αρχή της 

ευχαρίστησης” (Edwards, 2004).  

Η άποψη του  Freud για τους καλλιτέχνες κινείτο από την τυφλή λατρεία µέχρι την 

κακολογία. Υποστήριζε ότι η ψυχανάλυση δεν µπορεί να κάνει τίποτα για να αποσαφηνίσει τη 

φύση του καλλιτεχνικού ταλέντου, ούτε να εξηγήσει τα µέσα µε τα οποία δουλεύει ο καλλιτέχνης - 

την καλλιτεχνική τεχνική. Χαρακτήρισε το “τυπικό” ή “αισθητικό” ως το µέσο που χρησιµοποιεί ο 

καλλιτέχνης για να παραπλανά το κοινό του και εξέφρασε την άποψη ότι όσο πιο καλής ποιότητας 

είναι το έργο τέχνης τόσο περισσότερο οι ρίζες του µεταβάλλονται και θολώνουν. Αυτή όµως η 

πρώιµη ερµηνεία του  Freud για την τέχνη, ότι δηλαδή είναι απλώς µια υποκατάστατη ικανοποίηση 

απωθηµένων επιθυµιών, δεν συµβαδίζει µε την ίδια του την αισθητική εµπειρία. Γιατί αναγνώριζε 

ότι παρότι δεν είχε ιδιαίτερες γνώσεις για την τέχνη, η τέχνη τον επηρέαζε απρόσµενα (Dalley, 

1998).  

“Παρόλα αυτά, τα έργα τέχνης ασκούν πάνω µου πολύ ισχυρή επίδραση, ιδιαίτερα η 

λογοτεχνία και η γλυπτική, σπανιότερα η ζωγραφική. Μου έχει τύχει να παρατηρώ κάποια έργα και να 

περνώ πολλή ώρα εµπρός τους προσπαθώντας να καταλάβω µε το δικό µου τρόπο, δηλαδή να 

εξηγήσω στον εαυτό µου πού οφείλεται η επίδρασή τους. Όποτε δεν µπορώ να το κάνω, κάποια 

ορθολογιστική, ή ίσως ψυχαναλυτική, πτυχή του νου µου επαναστατεί, επειδή συγκινούµαι από κάτι 

χωρίς να ξέρω γιατί έχω επηρεαστεί τόσο και τι είναι αυτό που µε επηρεάζει...κάποιος συγγραφέας 

που ασχολείτο µε την αισθητική έγραψε ότι αυτή η διανοητική αµηχανία είναι η απαραίτητη 

προϋπόθεση για να επιτύχει το έργο τέχνης το µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. ∆υσκολεύοµαι 

πραγµατικά να πιστέψω ότι υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα” (Freud, 1975).  

Ακριβώς επειδή δυσκολευόταν να το πιστέψει, στα γραπτά του έδινε µεγαλύτερη έµφαση 

στον καλλιτέχνη απ' ότι στην κατανόηση του έργου. Η αµηχανία του Freud απέναντι στην τέχνη 

έχει άµεση σχέση µε την πλάγια προσέγγιση του ίδιου του έργου τέχνης. Στις δύο βασικές µελέτες 

του για µεγάλους καλλιτέχνες, βλέπουµε τον τρόπο µε τον οποίο ο Freud αντιµετωπίζει τη 

δυσκολία της “επανάστασής” του. Στο δοκίµιό του για τον Leonardo Da Vinci, η σχέση µε την 

τέχνη σχεδόν εξαφανίζεται υπέρ της ψυχαναλυτικής έρευνας. Ο  Freud αναθεωρεί και ερµηνεύει τις 

επιτυχείς φάσεις της ενήλικης ζωής του Da Vinci σε αντιπαράθεση µε την παιδική του ηλικία. 

Χρησιµοποίησε στοιχεία από τους πίνακες του τελευταίου για να στηρίξει τη δραστηριότητα της 

τελευταίας δηµιουργικής περιόδου πάνω στο βρεφονηπιακό σύµπλεγµα, αλλά καθιέρωσε την 

εξάρτηση από τη βρεφονηπιακή µνήµη πάνω στην οποία στηρίζεται η ανάλυσή του. “ Εποµένως 

άλλο ένα ακόµη έργο του Leonardo επιβεβαιώνει την υποψία µας ότι η Μόνα Λίζα ντελ Γκροβίντο 

ξύπνησε µέσα του ως ενήλικου τη µνήµη της µητέρας του από τα πρώτα παιδικά του χρόνια” (Freud, 

1975). 
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Ο Freud φαίνεται να χρησιµοποιεί τους πίνακες του Da Vinci ως βιογραφικά στοιχεία, 

αλλά τον έλκυαν πραγµατικά και επηρεάστηκε και από αυτά και από άλλα έργα. Ίσως περιέγραφε 

ένα προσωπικό αισθητικό βίωµα που δε γινόταν κατανοητό και προκαλούσε αµηχανία. Η σύγχυση 

οφείλεται κατά κάποιο τρόπο στο ότι ο  Freud δεν είχε ούτε θεωρητική ερµηνεία για την αισθητική 

εµπειρία ούτε καλλιτεχνικές επιδόσεις. “Θα έπρεπε να νιώθουµε ικανοποιηµένοι, αν είµαστε σε θέση 

να δώσουµε µια εξήγηση του τρόπου µε τον οποίο η καλλιτεχνική δηµιουργία προέρχεται από τα 

πρωταρχικά ένστικτα του νου αν δεν ήταν ακριβώς εκεί που οι ικανότητές µας µας 

εγκαταλείπουν”(Freud, 1975). 

Για τους θεραπευτές µέσω των εικαστικών που δουλεύουν µε ψυχαναλυτικές µεθόδους, 

αυτή η θέση είναι εξαιρετικά απογοητευτική. Σε µία θεραπευτική σχέση ο θεραπευτής βιώνει τον 

αντίκτυπο της εικόνας, κάτι που απαιτεί µια προσωπική αισθητική κατανόηση προσαρµοσµένη στο 

θεωρητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί. Παρότι ο Freud κάνει πολλές γνωστές αναφορές 

που εξισώνουν την τέχνη µε την ανάρρωση, την αποκατάσταση ή το δρόµο της επιστροφής στην 

πραγµατικότητα (Freud, 1975), πουθενά δεν αναφέρει το µηχανισµό µέσω του οποίου αυτό 

συµβαίνει. Τη στιγµή που µπόρεσε θεωρητικά να το κάνει, δεν είχε πια τον απαραίτητο χρόνο και 

ενέργεια (Dalley, 1998).  

Το ποια θα ήταν η εξέλιξη της θεωρίας παραµένει αντικείµενο εικασιών. Καθώς η έννοια 

του ασυνειδήτου αρχικά ήταν συνδεδεµένη µε την απώθηση, δε γινόταν καµιά θετική σύνδεση µε 

τη δηµιουργικότητα. Στην ερµηνεία της τέχνης από τον Freud, το ασυνείδητο εµφανίζεται να 

παρέχει µόνο τεχνικές συγκάλυψης και δυνατότητες παιχνιδιού. Αργότερα ο  Freud αναγνώρισε ότι 

κάποιες λειτουργίες του ασυνειδήτου παίζουν εποικοδοµητικό ρόλο στη δέσµευση ενέργειας και σε 

αυτό που αργότερα έγινε γνωστό ως δόµηση του εγώ. Σε καµία περίπτωση όµως δε θεώρησε την 

έκφρασή του µέσω της δηµιουργίας “θεραπευτική” και εποµένως ούτε τη δηµιουργική διαδικασία 

ως εγγενώς θεραπευτική. Η έννοια που δίνει ο Freud στη δηµιουργικότητα και στην καλλιτεχνική 

παραγωγή αποτελεί ένα από τα πιο ανεπαρκή σηµεία της ψυχαναλυτικής θεωρίας (Dalley, 1998). 

“Ο Freud ποτέ δε συνέλαβε τη σκέψη ότι η τέχνη µπορεί να είναι ένας τρόπος αύξησης της 

αντίληψης της πραγµατικότητας από τον άνθρωπο και όχι απόδρασης από αυτήν µέσα σε 

φαντασιώσεις εκπληρώσεων των επιθυµιών. Για το Freud η αναγωγική προσέγγιση της ανίχνευσης 

του ψυχολογικού υλικού µέχρι τις βρεφονηπιακές ρίζες του επικρατεί της πιθανότητας το ίδιο υλικό 

να περιέχει µέσα του σπόρο µιας καλύτερης προσαρµογής και εποµένως να κοιτά µπροστά” (Dalley, 

1998).  

Ο Winnicott (1971) υποστηρίζει την ίδια άποψη, όταν τονίζει ότι, προσπαθώντας να 

αντιµετωπίσει το υποκείµενο της δηµιουργίας, η ψυχανάλυση έχασε σε µεγάλο βαθµό την επαφή 

της µε το κύριο θέµα. Για παράδειγµα, αναφέρει ότι το να παίρνουµε ένα δηµιουργικό καλλιτέχνη 
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σαν τον Da Vinci και να εισάγουµε θέµατα ανάµεσα στο έργο και στην πρώιµη βρεφονηπιακή 

ηλικία του, και από εκεί να αναπτύσσουµε ιδέες περί οµοφυλοφιλίας και ναρκισσισµού, έχει ως 

αποτέλεσµα να παρακάµπτεται το θέµα της κεντρικής ιδέας της δηµιουργικότητας.  

“Το κύριο θέµα – η δηµιουργική παρόρµηση αυτή καθεαυτή – παρακάµπτεται. Η δηµιουργία 

στέκεται στον παρατηρητή και στη δηµιουργικότητα του καλλιτέχνη. Η δηµιουργική παρόρµηση δεν 

µπορεί να εξηγηθεί. Μπορεί µόνο να γίνει σύνδεση ανάµεσα στη δηµιουργική ζωή και τη ζωή αυτή 

καθεαυτή και να µελετηθούν οι λόγοι για τους οποίους χάνεται η δηµιουργική ζωή, καθώς και γιατί 

µπορεί να εξαφανιστεί µια ζωή δηµιουργική και αληθινή” (Winnicott, 1971) 

Παρόλα αυτά, στο γενικό νόηµα  που µεταφέρεται µέσα από τα γραπτά του Freud για την 

τέχνη και τους καλλιτέχνες είναι θετικό, παρότι συχνά αντιφατικό.  

“Ο Freud µπορεί να είχε ασχολήθηκε µε το ερµηνευτικό καθήκον και να ήταν σιωπηλός σε 

κάποιες καλλιτεχνικές παραδόσεις και ύφη αλλά το γενικό του µήνυµα είναι σίγουρα ενθαρρυντικό: η 

τέχνη αποτελεί µία τόνωση στη ζωή µας, µια µερική ταπείνωση στη βαναυσότητά µας, και παρόλο 

που οι καλλιτέχνες ωθούνται από τα πάθη που συγκρατούν κάτι από την πρωτόγονη δύναµη και 

διασπαστικότητα, η δουλειά τους, που κάνουν εκ µέρους της κοινωνίας, είναι ένα είδος ένταξης και 

επανόρθωσης” (Edwards, 2004). 

 

 

4.2.   Ο Carl Jung και η Αναλυτική Ψυχολογία 

 

Ο Carl Jung ήταν ένα Ελβετός ψυχίατρος που ενδιαφέρθηκε για την ψυχανάλυση κατά την  

αλλαγή του εικοστού αιώνα. Ο επισκέφτηκε Jung τον  Freud στη Βιέννη το 1907 και αναπτύχθηκε 

µια ιδιαίτερη φιλία µεταξύ των δύο αντρών που κράτησε µέχρι το 1913, όταν προσωπικές και 

θεωρητικές διαφορές έφεραν τη σχέση τους σε ένα τέλος και το Jung να εγκαταλείπει το 

ψυχαναλυτικό κίνηµα. Από το 1914 και µετά, ο Jung χρησιµοποίησε τον όρο “Αναλυτική 

Ψυχολογία” για να διαχωρίσει τις ιδέες του και της µεθόδους δουλειάς από αυτές του Freud. Οι δύο 

προσεγγίσεις που ασχολούνται µε την κατανόηση των περίπλοκων, δραστικών δυνάµεων του 

εσωτερικού κόσµου παρόλα αυτά, µοιράζονται αρκετό κοινό έδαφος. Αν και η κάθε µια 

χρησιµοποιεί διαφορετικές έννοιες και ορολογία και οι δύο έχουν βασιστεί στην πεποίθηση ότι η 

εσωτερική (υποκειµενική) ζωή έχει καθοριστεί από συναισθήµατα, σκέψεις και υποκινήσεις πέρα 

από το συνειδητό που µπορεί να βρίσκουν έκφραση µε µια συµβολική µορφή (Edwards, 2004).  

Ωστόσο, από πολλές απόψεις, η προσέγγιση του Jung στην τέχνη και τη φαντασία 

βρίσκεται σε αξιοπρόσεκτη αντίθεση από την παραδοσιακή ψυχανάλυση. Μετά τη διακοπή από το  

Freud, ο Jung είχε µια σειρά από ζωηρά, δυσοίωνα όνειρα και φαντασιώσεις. Για να κατανοήσει 
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καλύτερα τη σηµασία τους, ο Jung τα κατέγραψε, ενώ αργότερα πρόσθεσε σε αυτά σχέδια. Τα 

γραπτά και οι εικόνες συγκεντρώθηκαν και αποτέλεσαν αυτό που είναι γνωστό σήµερα ως 

“Κόκκινο Βιβλίο” (Red Book), (Jung, 1985). Αντίθετα µε το Freud, για τον οποίο η ψυχανάλυση 

αποτελούσε µια “θεραπεία µέσω της οµιλίας”, ο Jung έφτασε στην άποψη ότι µέσω των εικόνων 

έβρισκαν έκφραση οι πιο θεµελιώδεις πλευρές της ανθρώπινης εµπειρίας και ψυχολογικής ζωής. 

Ως συνέπεια, ο Jung συχνά ενθάρρυνε τους ασθενείς του να σχεδιάζουν ή να ζωγραφίζουν ως 

µέρος της ανάλυσής τους (Edwards, 2004). 

Οι εικόνες που έφτιαχναν οι ασθενείς του Jung είχαν θεραπευτική αξία για δύο κυρίως 

λόγους. Πρώτον, ο Jung πίστευε ότι έπαιζαν ρόλο διαµεσολαβητή ανάµεσα στον ασθενή και το 

πρόβληµά του καθώς και µεταξύ συνειδητού και ασυνειδήτου. ∆εύτερον, η δηµιουργία της εικόνας 

προσέφερε στον ασθενή τη δυνατότητα να εξωτερικεύσει και έτσι να διασφαλίσει µία ψυχολογική 

απόσταση από τις δυσκολίες του. Οι σκέψεις και τα συναισθήµατα που βιώνονταν ως 'δύσχρηστα' 

και χαοτικά µπορούσαν, µέσω της ζωγραφικής, να αποκτήσουν µορφή και έκφραση. Ο τρόπος που 

δούλευε ο Jung αυτές τις εικόνες είχε πρωταρχικό σκοπό να ενθαρρύνει µια ενεργή σχέση ανάµεσα 

στον καλλιτέχνη/ασθενή και τα προϊόντα της φαντασία του, παρά την παραγωγή περισσότερου 

ασυνείδητου υλικού προς µετάφραση. Ο όρος που χρησιµοποίηση ο Jung για να περιγράψει αυτή 

την τεχνική ήταν “ενεργητική φαντασία”(Jung, 1997). Η διαδικασία της ενεργητικής φαντασίας 

περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο είδος φαντασιακής δραστηριότητας ανάλογο µε αυτό την 

ονειροπόλησης, “ ∆εν έχουµε παρά να κοιτάξουµε στα σχέδια των ασθενών που συµπληρώνουν την 

ανάλυσή τους µέσω της ενεργής φαντασίας για να δούµε ότι τα χρώµατα έχουν συναισθηµατική 

σηµασία. Κυρίως, ξεκινώντας, χρησιµοποιείται µόνο ένα µολύβι ή στυλό για να δηµιουργηθούν 

γρήγορα σχέδια ονείρων, ξαφνικών ιδεών και φαντασιώσεων. Αλλά από µία στιγµή...ο ασθενής 

ξεκινά να χρησιµοποιεί το χρώµα...(και) µερικά διανοητικά ενδιαφέροντα παραχωρούν χώρο για 

συναισθηµατική συµµετοχή” (Jung, 1969). 

Η θεραπευτική αξία αυτής της µεθόδου τονίζεται ακόµα περισσότερο από τον ισχυρισµό 

του Jung ότι “συχνά τα χέρια ξέρουν πώς να επιλύουν το γρίφο µε τον οποίο ο νους πάλευε µάταια” 

(Jung, 1997).  

Ένας σηµαντικό λόγος για τον οποίο ο Jung εκτίµηση τη φαντασιακή δραστηριότητα τόσο 

πολύ βρίσκεται στην εξήγηση της φύσης και της λειτουργίας των συµβόλων. Για το Freud, τα 

σύµβολα, όπως εµφανίζονται στα όνειρα και την τέχνη, ήταν η έκφραση των απωθηµένων, 

ασυνείδητων επιθυµιών µε µία συγκαλυµµένη µορφή, ενώ για το Jung, “το πραγµατικό σύµβολο 

διαφέρει ουσιαστικά από αυτό και θα πρέπει να γίνεται κατανοητό ως µία διαισθητική ιδέα που δεν 

µπορεί ακόµα να µορφοποιηθεί µε κανένα άλλο ή καλύτερο τρόπο”(Jung,1969). Μιλώντας για 

καλλιτεχνικές δουλειές που είναι ανοιχτά συµβολικές, ο Jung αναφέρει, “η εφευρετική τους γλώσσα 
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µας φωνάζει ότι σηµαίνουν περισσότερα από όσα δείχνουν. Μπορούµε ψηλαφίσουµε το σύµβολο για 

µια φορά έστω κι αν µπορεί να µην είµαστε ικανοί να επιλύσουµε το νόηµά του στη γενική µας 

ικανοποίηση. Το σύµβολο παραµένει µία διαρκής πρόκληση στις σκέψεις και τα συναισθήµατά µας. 

Αυτό πιθανόν εξηγεί γιατί η συµβολική δουλειά είναι τόσο διεγερτική, γιατί µας κρατά το ενδιαφέρον 

τόσο σφιχτά, αλλά και γιατί σπάνια µας παρέχει µια καθαρά αισθητική ευχαρίστηση”(Jung, 1969).  

Για το Jung, οι συµβολικές µορφές έχουν αυτό που όρισε “ λειτουργία ποµπού”. Η αλλαγή 

από µία ψυχολογική διάθεση ή συνθήκη σε µια άλλη επηρεάζεται από µέσω των συµβολικών 

µορφών. Μέσω του σχεδίου πάνω σε αρχέτυπα δείγµατα, που ο Jung πίστευε πως δοµούσαν τον 

ανθρώπινο νου, θεωρεί ότι κάθε άτοµο έχει πρόσβαση σε µία πλούσια αποθήκη µε εικόνες και 

αφηγήµατα µέσω των οποίων δίνει έκφραση σε αντιµαχόµενες πλευρές της ψυχής. Στη θεωρία του 

Jung, τα αρχέτυπα είναι, όπως τα ένστικτα, το κληρονοµηµένο µέρος της ψυχής και ανήκει στο 

συλλογικό ασυνείδητο (Fordham, 1973). Τα αρχέτυπα, µαζεύουν σε οµοειδή σύνολα τις πιο 

θεµελιώδεις και παγκόσµιες ανθρώπινες εµπειρίες ζωής – γέννηση, µητρότητα/πατρότητα, θάνατος 

και αποχωρισµός – και αντανακλούν τη δοµή της ίδιας της ψυχής, αποκαλύπτοντας τον εαυτό τους 

µε ενδότερες µορφές και σχήµατα όπως οι 'anima', 'shadow' και 'persona'. Έτσι, τα όνειρά µας, οι 

φαντασίες µας και οι εικόνες, όλα αντλούν µέρος από από ένα συλλογικό ρεζερβουάρ συµβόλων 

και µύθων που επαναλαµβάνονται σε όλο τον κόσµο (Jung, 1978).  

Ένα παράδειγµα µιας τέτοιας συµβολικής µορφής που αναφέρεται στη Γιουνγκιανή 

βιβλιογραφία, είναι η mandala. Η mandala είναι µια αρχαία σανσκριτική λέξη που σηµαίνει 

'µαγικός κύκλος'. Οι mandalas έχουν µια ποικιλία µορφών, αλλά η βασική mandala είναι µια 

γεωµετρική εικόνα στην οποία ένας κύκλος τετραγωνίζεται ή ένα τετράγωνο στρογγυλοποιείται 

(Εικ. 1). Οι mandalas βρίσκονται στην τέχνη πολλών θρησκευτικών παραδόσεων που 

χρησιµοποιούνται για βοήθεια της προσωπικής ανάπτυξης και πνευµατικής µεταµόρφωσης. Ο 

Θιβετιανός Βουδισµός έχει χρησιµοποιήσει τις mandalas για χιλιάδες χρόνια ως βοήθεια στο 

διαλογισµό και οι Navajo ζωγράφοι τις χρησιµοποιούν στη θεραπεία κατά τη διάρκεια τελετών. Ο 

Jung θεώρησε ότι η mandala είναι µια έκφραση του εαυτού και ένα αρχέτυπο σύµβολο της 

πληρότητας (Samuels et al., 1986). Ο Jung χρησιµοποίησε τη  mandala ως ένα θεραπευτικό 

εργαλείο και πίστευε ότι δηµιουργώντας  mandalas βοηθούσε τους ασθενείς να µετατρέψουν το 

ασυνείδητο σε συνειδητό. 
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                                           Εικ. 1  Mandala  

 

Η σπουδαιότητα που είχαν για το Jung οι εικόνες και η φαντασία στη ψυχολογική 

θεραπεία, επηρέασαν ιδιαίτερα την ανάπτυξη της θεραπείας µέσω των εικαστικών. Ο Maclagan 

(2001) σχολιάζει, “αυτό που έκανε το  Jung ένα σηµείο αναφοράς στη µετέπειτα ανάπτυξη της 

θεραπείας µέσω των εικαστικών, δεν ήταν η πρωτιά της εικόνας και φαντασιακή σκέψη που 

εξαρτάται από αυτή, ούτε η υπερβολική σηµασία που είχε προσδώσει στα σύµβολα, αλλά η 

πρωτοποριακή προώθηση της δηµιουργίας της τέχνης ως σηµαντική διαδροµή για την ψυχολογική 

ενηµερότητα”.  

Με τη µέθοδο της ενεργητικής φαντασίας, ο Jung έµαθε να εκτιµά τη ζωγραφική ως 

µέθοδο αντικειµενοποίησης των φαντασιώσεων. Ο Jung ήξερε ότι οι ψυχωσικές φαντασιώσεις 

µοιάζουν µε τα όνειρα και µπορούσε να τα κατανοήσει εφαρµόζοντας τις αρχές της ανάλυσης των 

ονείρων, τις γενικές αρχές της οποίας είχε δώσει ο Freud στην Ερµηνεία των Ονείρων. Ο Jung 

όπως κατάλαβε ότι παίρνοντας το περιεχόµενο του παραληρητικού συστήµατος και ανιχνεύοντας 

τις ρίζες του στη βρεφονηπιακή σεξουαλικότητα, αδικούµε την πολυσύνθετη δηµιουργική πλευρά 

του παραληρητικού υλικού. Κατά την αυτοανάλυσή του, ο Jung χρησιµοποιούσε σχέδια και 

ζωγραφιές για να εκφράσει τις φαντασιώσεις του κατανοώντας καλύτερα τις διεργασίες που 

γίνονται. Αυτά που είπε ότι συµβαίνουν στη διαδικασία της “εξατοµίκευσης” αντιστοιχούν στις 

φάσεις της δηµιουργικής διαδικασίας (Dalley, 1998). 

Αυτό έχει µεγάλη σηµασία όσον αφορά το βάρος που έδωσε ο Jung στη δηµιουργικότητα 

και στη σηµασία των εγγενών θεραπευτικών ιδιοτήτων της. Γιατί πίστευε ότι η τέχνη 

αντιπροσωπεύει µια νέα σύνθεση ανάµεσα στον εσωτερικό και υποκειµενικό κόσµο του 

καλλιτέχνη και στην εξωτερική πραγµατικότητα. Ο καλλιτέχνης, συχνά ασυνείδητα, επιλέγει υλικά 
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από την εξωτερική και από την εσωτερική πραγµατικότητα. Το έργο ενσωµατώνει ένα συνδυασµό 

και των δύο και η ολοκλήρωση αυτή δίνει µια αίσθηση συµφιλίωσης και αποδέσµευσης. Η τεχνική 

της ενεργητικής φαντασίας που κινητοποιεί σκόπιµα τη δηµιουργικότητα του ασθενούς είναι µια 

προσέγγιση που χρησιµοποιούν σήµερα πολλοί θεραπευτές (Dalley, 1998). “Αυτό που κάνει ο 

θεραπευτής δεν είναι τόσο θεραπεία, όσο ανάπτυξη των δηµιουργικών δυνατοτήτων που έχει µέσα 

του ο ασθενής σε λανθάνουσα κατάσταση” (Jung, 1963: 16).   

Οι προσπάθειες που έγιναν από το Jung και τους συνεχιστές του για να σώσουν την τέχνη 

από τη µειωτική και εξονυχιστική έρευνα της ψυχανάλυσης και πιο συγκεκριµένα να αντικρούσουν 

την άποψη ότι η δηµιουργικότητα είναι συνώνυµη µε τη νεύρωση, επέδρασαν σηµαντικά πάνω στη 

θεραπεία µέσω των εικαστικών (Edwards, 2004). 

 

4.3.   Donald Winnicott  

 

Η συµβολή του Winnicott στην επικρατούσα άποψη δεν µπορεί να υπερεκτιµηθεί. Είναι 

δύσκολο να επιλεχθούν συγκεκριµένες απόψεις της δουλειάς του εκτός από τη σηµαντικότητα της 

δηµιουργίας, της ενδιάµεσης περιοχής και ο εντοπισµός της πολιτιστικής εµπειρίας για την 

ανάπτυξη και την ικανότητα του παιχνιδιού και την αποσαφήνιση της πρώιµης σχέση µεταξύ 

µητέρας και παιδιού, που έχουν χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό στα κείµενά του. Η περιγραφή 

του Winnicott µιας ενδιάµεσης περιοχής της εµπειρίας µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 

πραγµατικότητας φαίνεται κεντρική για την κατανόησή του. Το περιβάλλον το οποίο η µητέρα 

δηµιουργεί για το παιδί της και η ικανότητά της να προσαρµόζεται στα στάδια της ανεξαρτησίας 

και αποχωρισµού, επιτρέπουν στα αντικείµενα να γίνονται ξεχωριστά και πραγµατικά. Έτσι, το 

παιδί βοηθείται να αναπτύξει την ικανότητα να βιώσει σχέσεις µε το εξωτερικό περιβάλλον. Μέσω 

αυτής της “ενδιάµεσης  περιοχής” το παιδί µπορεί να µπορεί να χωριστεί από τη µητέρα µε τη 

χρήση “ενδιάµεσων αντικειµένων” και “ενδιάµεσων φαινοµένων”. Η σηµασία των ενδιάµεσων 

αντικειµένων για τα πρώιµα στάδια της σχέση µε το αντικείµενο, και η πρώιµη ανάπτυξη των 

συµβόλων είναι που επιτρέπουν στο παιδί να νιώσει ικανό να υπάρξει  µέσα σε ένα “δυναµικό 

χώρο”- επίσης όχι εντός ή εκτός ενός ανθρώπου αλλά στο “χώρο” ανάµεσά τους. Ο “δυναµικός 

χώρος” γίνεται η καθορισµένη, ασφαλής περιοχή παιχνιδιού µεταξύ µητέρας και παιδιού που 

γίνεται διαδοχικά “η τοποθεσία της πολιτιστικής εµπειρίας” (Dalley, Rifkind και Terry, 1993). 

“Αυτό µας δίνει την ένδειξη για τη θεραπευτική διαδικασία – να παρέχεται η ευκαιρία για 

άµορφη εµπειρία και δηµιουργική παρόρµηση, κινητήρια και αισθητηριακή, που είναι το υλικό για το 

παιχνίδι. Και στη βάση του παιχνιδιού είναι δοµηµένη όλη η εµπειρική ύπαρξη του ανθρώπου. ∆εν 

είµαστε πια έτσι κι αλλιώς ούτε εσωστρεφείς ούτε εξωστρεφείς. Βιώνουµε τη ζωή σε ένα χώρο  
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ενδιάµεσων φαινοµένων, µέσα σε µία συναρπαστική συνύφανση της υποκειµενικής και αντικειµενικής 

παρατήρησης και σε ένα χώρο που είναι ενδιάµεσος ανάµεσα στην ατοµική, εσωτερική 

πραγµατικότητα και στη διαµοιρασµένη πραγµατικότητα του κόσµου που είναι εξωτερική για τα 

άτοµα” (Winnicott,1971). 

Επίσης, ο Winnicott διατύπωσε  τις έννοιες του αληθινού και του ψεύτικου εαυτού. Ο 

αληθινός εαυτός είναι µέρος του εαυτού που είναι κεντρικός και που επηρεάζεται από ένστικτα, 

ενώ ο λάθος εαυτός είναι αυτός ο οποίος στρέφεται προς τα έξω και σχετίζεται µε τον κόσµο. Ο  

Winnicott (1960) περιγράφει πώς αυτός ο διαχωρισµός λαµβάνει χώρα καθώς το εγώ του νηπίου 

χτίζεται µε δύναµη και βρίσκεται άµεσα στην κατάσταση όπου το εκείνο αναζητά να γίνει αισθητό 

ως µέρος του εαυτού και όχι ως περιβαλλοντολογικό. “Όταν αυτή η ανάπτυξη εµφανιστεί, η 

ικανοποίηση του εκείνου ενδυναµώνει τον Αληθινό Εαυτό. Αλλά οι διεγέρσεις του εκείνου µπορεί να 

γίνουν τραυµατικές όταν το εγώ δεν είναι ικανό να τις περικλείσει και δεν είναι ικανό να αναχαιτίσει 

τα ρίσκα που συµπεριλαµβάνονται και τις µαταιώσεις που έχουν δηµιουργηθεί,  στο σηµείο που η 

ικανοποίηση του εκείνου γίνεται ένα γεγονός”(Winnicott,1960).  

 Ο ψεύτικος εαυτός λειτουργεί ως άµυνα για να κρύψει και να προστατέψει τον αληθινό 

εαυτό. Ο ψεύτικος εαυτός ανορθώνεται από µόνος του σαν αληθινός και οι άνθρωποι νοµίζουν ότι 

αυτό είναι το πραγµατικό πρόσωπο. Όταν ο ψεύτικος εαυτός µεταχειριστεί και εκµεταλλευτεί ως 

αληθινός, υπάρχει µια αναπτυσσόµενη αίσθηση µαταιότητας και απελπισίας του ατόµου. “Στο άκρο 

της δυσµορφίας, ο ψεύτικος εαυτός µπορεί εύκολα να θεωρηθεί από µόνος του ως αληθινός, έτσι 

ώστε ο αληθινός εαυτός να είναι υπό την απειλή της εκµηδένισης. Η αυτοκτονία µπορεί τότε να είναι 

µια επαναβεβαίωση του αληθινού εαυτού” (Winnicott, 1960). 

Στα ακραία παραδείγµατα της ανάπτυξης του ψεύτικου εαυτού, ο αληθινός εαυτός είναι 

επίσης, τόσο καλά κρυµµένος  ώστε ο αυθορµητισµός δεν είναι ένα χαρακτηριστικό της παιδικής 

εµπειρίας. Η υποχωρητικότητα είναι το κυρίως χαρακτηριστικό, µε τη µίµηση ως ειδίκευση. Είναι 

πιθανό  να ανακαλύψει το σηµείο καταγωγής του ψεύτικου εαυτού, το οποίο τώρα µπορεί να ιδωθεί 

ως άµυνα ενάντια σε ότι είναι αδιανόητο, την εκµετάλλευση του αληθινού εαυτού που µπορεί να 

επιφέρει την εκµηδένιση. Ο Winnicott περιγράφει την κλινική εφαρµογή αυτής της έννοιας όπου ο 

θεραπευτής µπορεί µόνο να µιλήσει στον ψεύτικο εαυτό για τον αληθινό εαυτό του πελάτη. Στο 

σηµείο της µετάβασης, όταν ο θεραπευτής ξεκινά να έχει επαφή µε τον αληθινό εαυτό του πελάτη , 

θα πρέπει να υπάρξει µία περίοδος ιδιαίτερης εξάρτησης. Σχολιάζει πως, περισσότερη πρόοδος 

γίνεται από την αναγνώριση της  της µη ύπαρξης του πελάτη παρά από τη συνεχή δουλειά µαζί του 

στη βάση των µηχανισµών άµυνας του εγώ (Dalley, Rifkind και Terry, 1993). “Ο ψεύτικος εαυτός 

υστερεί σε κάτι και αυτό το κάτι είναι ουσιαστικά κεντρικό στοιχείο για τη δηµιουργική 

πρωτοτυπία”(Winnicott, 1960). Ο αληθινός εαυτός είναι η προσωπική ιδέα ή η αυθόρµητη 
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χειρονοµία· µόνο ο αληθινός εαυτός µπορεί να είναι δηµιουργικός και να αισθάνεται γνήσιος. 

 

4.4.   Melanie Klein,  Hanna Segal,  Marion Milner 

 

Οι ενήλικες στη θεραπεία τείνουν να ξαναζούν πρώιµες νηπιακές εµπειρίες και δίδεται  

έµφαση σε µεγάλο βαθµό στο πώς αυτό γίνεται αντιληπτό, ειδικότερα σε σχέση µε την ανάπτυξη 

του εγώ (Dalley, Rifkind και Terry, 1993).  

Από τη γέννηση, το µωρό µεταχειρίζεται τις καταστρεπτικές παρορµήσεις µε διχαστικές 

διαδικασίες. Ο διχασµός µπορεί να γίνει κατανοητός ως µία εσωτερικευµένη µορφή συσχέτισης µε 

τον εξωτερικό κόσµο. Η εξιδανίκευση και η απάρνηση καθιστούν τα συναισθήµατα αγάπης και 

µίσους  για το πρώτο αντικείµενο, το στήθος, να διατηρούνται χωρισµένα. Τα ανεπαρκή µέρη 

προβάλλονται πάνω στο αντικείµενο/µητέρα από την οποία το µωρό αισθάνεται να καταδιώκεται, 

αλλά καθώς η υποτιµητική θέση αναλαµβάνεται, συνειδητοποιεί ότι η αγάπη και το µίσος 

κατευθύνονται προς το ίδιο αντικείµενο και η µητέρα βιώνεται ως  ακέραιο αντικείµενο. Το 

γεγονός αυτό επιφέρει λύπη και ενοχή µέσω επιθέσεων και την αίσθηση ότι το αντικείµενο έχει 

φθαρεί από αυτές τις επιθέσεις. Το νήπιο βιώνει εγκατάλειψη, αισθάνεται ότι τα αισθήµατα µίσους 

έχουν καταστρέψει το καλό στήθος και νιώθει χαµένο και ένοχο (Klein, 1957). 

Αυτό οδηγεί στην επιθυµία να επαναφέρει και να αναδηµιουργήσει το χαµένο αντικείµενο 

αγάπης και αυτές οι βελτιωτικές παρορµήσεις, διαφωνεί η Segal, συµβάλλουν στις καλές σχέσεις 

και είναι βασικές ορµές για την καλλιτεχνική δηµιουργία. Η δουλειά της Segal στο σχηµατισµό των 

συµβόλων εξελίχθηκε µέσα από τη δουλειά της Klein στο συµβολισµό. ∆ιακρίνοντας το 

σχηµατισµό των συµβόλων  στη παρανοϊκή-σχιζοειδή και την καταθλιπτική κατάσταση, 

περιγράφει πως το σύµβολο είναι αρχικά µπερδεµένο µε το αντικείµενο, αλλά στην καταθλιπτική 

κατάσταση υπάρχει καλύτερη γνώση της διαφορετικότητας και του διαχωρισµού ανάµεσα στο εγώ, 

το αντικείµενο και την αναγνώριση της αµφιθυµίας προς το αντικείµενο. Το σύµβολο, µία 

δηµιουργία του εγώ, αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό από το αντικείµενο (Segal, 1957).  

Η Marion Milner, η οποία έπαιξε κεντρικό ρόλο στην εξέταση της τέχνης και της 

ψυχανάλυσης, όπως και ο Winnicott είδε την ανάγκη της εµπειρίας για µια µη σκόπιµη κατάσταση,  

ένα σηµάδι πάνω στη µη αναµεµειγµένη προσωπικότητα, µιας άµορφης εµπειρίας. Προτείνει, αυτές 

οι ανάγκες να ανακλαστούν, ένας ρόλος που εκτελείται από τη µητέρα στη νηπιακή ηλικία και το 

θεραπευτή κατά τη θεραπεία. Αυτός είναι ο ρόλος καθρέφτη της µητέρας και του θεραπευτή και 

είναι κατάλληλος τόσο για την τέχνη όσο και το παιχνίδι:  

“Στο παιχνίδι, υπάρχει µία ενδιάµεση κατάσταση ανάµεσα στην ονειροπόληση και τη σκόπιµη, 

ενστικτώδη ή πειραµατική δράση. Αµέσως όταν το παιδί έχει µεταφέρει ένα παιχνίδι σε απάντηση 
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κάποιας επιθυµίας ή φαντασίας, τότε η σκηνή που δηµιουργείται από το παιχνίδι είναι διαφορετική 

και µια καινούρια κατάσταση αναδεικνύει µια νέα οµάδα δυνατοτήτων. Όπως στα ελεύθερα 

φανταστικά σχέδια, το σηµάδι που γίνεται πάνω στο χαρτί δηµιουργεί νέους συνειρµούς, η γραµµή 

ανταπαντά και λειτουργεί ως ένας αρχέγονος τύπος του εξωτερικού αντικειµένου (Milner, 1955). 

 

              4.5.   Melanie Klein: Ο ρόλος της συµβολικής έκφρασης 

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει η ψυχανάλυση για το σύµβολο, οι προβεβληµένες και 

απωθηµένες παρορµήσεις της ψυχής αποσπώνται από κάποιο “αντικείµενο” και µεταβιβάζονται σε 

κάποιο άλλο. Με αυτήν την έννοια, η ψυχανάλυση θεωρεί ότι κάθε δηµιουργία υποκατάστατου 

είναι συµβολική. Ο όρος αντικείµενο χρησιµοποιείται µε την έµφαση που δίνει η Klein στα 

“εσωτερικά αντικείµενα”, δηλαδή στις εικόνες των γονιών του που δηµιουργεί το παιδί µέσα στο 

µυαλό του. Τις εικόνες αυτές τις ενδοβάλλει και τις διατηρεί µέσα στον εαυτό του. Είναι πιθανό 

τέτοιου είδους αντικείµενα να µην έχουν σχέση µε την εξωτερική πραγµατικότητα (Weir, 1998).  

Σύµφωνα µε τη Melanie Klein, η χρήση της συµβολικής συµπεριφοράς αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο της ανάπτυξης του εγώ, ως άµυνα στον αποχωρισµό. Το νήπιο που έχει 

εσωτερικοποιήσει µια εικόνα της µητέρας του νιώθει την ανάγκη να διατηρήσει αυτή την εικόνα, 

όταν η µητέρα του θα είναι απούσα. Η εικόνα προβάλλεται σε εξωτερικά αντικείµενα, ώστε το 

παιδί να µπορέσει να αναδηµιουργήσει τη σχέση του µε τη µητέρα του στον εξωτερικό κόσµο και 

να µπορέσει σταδιακά να γίνει πιο ανεξάρτητο από αυτήν (Klein, 1975).  

Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του εγώ, η διανοητική λειτουργία του παιδιού διέπεται 

από φαντασιώσεις παντοδυναµίας που του παρέχουν την απαραίτητη προστασία από τα απειλητικά 

στοιχεία της εξωτερικής πραγµατικότητας. Έτσι υπάρχει µικρή διαφοροποίηση ανάµεσα στην 

πραγµατικότητα και στη φαντασία. Σύµφωνα µε την Klein, τα πρώτα στάδια της συναισθηµατικής 

ανάπτυξης δεν κυριαρχούνται µόνο από αυτές τις φαντασιώσεις παντοδυναµίας αλλά και από ένα 

έντονο αίσθηµα αγάπης και µίσους. Η Klein χαρακτηρίζει το αίσθηµα αυτό σαδισµό, το οποίο εν 

µέρει οφείλεται στην ιδιοσυγκρασία και εν µέρει οφείλεται στο ότι το νήπιο δεν είναι σε θέση να 

εκτιµήσει και εποµένως να ανεχτεί, το γεγονός ότι οι ενστικτώδεις ανάγκες του δεν µπορούν 

πάντοτε να ικανοποιηθούν. Η απογοήτευση αυτή θεωρείται από το παντοδύναµο νήπιο ως 

σαδιστική επίθεση εναντίον του (Klein, 1975). 

Η Klein δίνει µεγάλη σηµασία στις σαδιστικές ενορµήσεις του ατόµου και θεωρεί ότι εκεί 

βρίσκεται η βάση της ψυχασθένειας. Το γεγονός ότι ο σαδισµός υπάρχει από τις αρχές της 

βρεφονηπιακής ηλικίας, ίσως και από τη γέννηση, µας βοηθά να καταλάβουµε ότι το νήπιο 

χρειάζεται µια εσωτερική προστασία από τις ίδιες του τις καταστροφικές φαντασιώσεις (Klein, 
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1975).   

Ο πιο σηµαντικός µηχανισµός άµυνας που χρησιµοποιεί το εγώ εναντίον του σαδισµού 

είναι η προβολή. Το νήπιο αντιλαµβάνεται το αντικείµενο της προβεβληµένης επιθετικότητάς του 

ως αποδέκτη της επιθετικότητας εναντίον του και, εποµένως, θεωρεί ότι το προστατεύει από τον 

πόνο που θα ένιωθε από τις δικές του σαδιστικές επιθυµίες. Επιπλέον, το πρωτόγονο εγώ επιχειρεί 

να δώσει νέα κατεύθυνση στο σαδισµό αυτό, ώστε το αγαπηµένο “αντικείµενο” να σωθεί από την 

καταστροφή, µέσω του µηχανισµού της “µετάθεσης” που αποτελεί το στοιχείο της “προβολής” που 

έχει υλική µορφή. Η µετάθεση επιτρέπει στους βασανιστικούς φόβους του νηπίου και στην 

ανησυχία του για το αγαπηµένο “αντικείµενο” να εγκατασταθούν σε άλλες δραστηριότητες και 

ενδιαφέροντα, που πλέον αποτελούν τον πυρήνα των ενστικτωδών ενορµήσεων και φαντασιώσεών 

του. Έτσι προκαλείται η συγχώνευση του αρχικού “αντικειµένου” και του υποκατάστατού του. Από 

εκεί και πέρα, εάν επιµένει η υπερβολική “προβολή”, η φανταστική φυγή από τη φαινοµενική πηγή 

του κινδύνου αφήνει το υποκείµενο έρµαιο µιας συνεχούς καταδίωξης. Αυτό οφείλεται στο ότι το 

υποκατάστατο “αντικείµενο” επενδύεται µε το ίδιο άγχος ου το νήπιο είχε συνδέσει µε το αρχικό 

αντικείµενο. Έτσι το νήπιο αναγκάζεται να δηµιουργεί συνεχώς νέα υποκατάστατα σύµβολα 

(Klein, 1975).  

 

 

 4.6.   Heinz Kohut 

 

Η θεωρία της θεραπείας του Kohut βασίζεται στην ενσυναίσθηση ή υποκατάστατη 

ενδοσκόπηση. Με αυτό εννοεί την ικανότητα της εισχώρησης στις σκέψεις και τα συναισθήµατα 

του άλλου και στη συνέχεια την εξαγωγή νοήµατος  µε όρους της δικής του κατανόησης. Η βασική 

δοµή της ψυχαναλυτικής ψυχολογίας του εαυτού είναι ουσιαστικά συγγενική. Έχει σηµασία αυτό 

που συµβαίνει ανάµεσα ως µέρος της διαδικασίας και, όταν εφαρµόζεται στη θεραπεία µέσω των 

εικαστικών, ο θεραπευτής προσπαθεί να κατανοήσει τόσο την εµπειρία του ασθενούς όσο και την 

πιθανή επικοινωνία µε την εικόνα· διαβάζει την εικόνα µέσα από τα µάτια του πελάτη και µετά την 

εξετάζει. Όταν αυτό διασαφηνιστεί, δίδεται έµφαση στο να είναι διαθέσιµος και να ανταποκρίνεται 

στην επικοινωνία µε τον πελάτη (Dalley, Rifkind και Terry, 1993).  

Η  ψυχολογία του εαυτού του Kohut διορθώθηκε από την κλινική εµπειρία µε ασθενείς 

που υπέφεραν από 'άδειασµα' και 'θρυµµατισµό' του εαυτού. Παρατήρησε ότι οι ασθενείς βίωσαν 

µια αίσθηση ολότητας όταν αντιµετωπίζονταν µε ενσυναίσθηση και ένιωθαν κατανόηση. Ο  Kohut 

είδε τις ανάγκες του εαυτού ως φυσιολογικές αναπτυξιακές ανάγκες από τη γέννηση ως το θάνατο 

και όχι ως παθολογικές. Οι υγιείς, φυσιολογικά λειτουργικοί άνθρωποι αναζητούν τις ανάγκες του 
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εαυτού καθ' όλη τους τη ζωή. Ο Kohut ταυτοποίησε τις ναρκισσιστικές ανάγκες, όπως την επιθυµία 

για αναγνώριση, την ανάγκη να ακουγόµαστε και να µας παίρνουν στα σοβαρά, την ταυτοποίηση 

µε κάποιον άλλο, τη διαφοροποίηση του εαυτού, την εξιδανίκευση και τη συνένωση. Κατά την 

άποψη του Kohut, η πρώιµη αποτυχία της ενσυναίσθησης από την πλευρά των γονεϊκών 

προσώπων, αποτελεί το πρωταρχικό παράγοντα για τις ναρκισσιστικές διαταραχές της 

προσωπικότητας (µαζί µε άλλα προ-οιδιπόδεια προβλήµατα). “Η ισορροπία του πρώιµου 

ναρκισσισµού διαταράσσεται από αναπόφευκτες ελλείψεις της µητρικής φροντίδας, αλλά το παιδί 

αναπληρώνει την προηγούµενη τελειότητα α) εγκαθιστώντας ένα µεγαλειώδη εαυτό και 

επιδεικνύοντας αυτή την εικόνα του εαυτού και β) δείχνοντας αφοσίωση µε σκοπό την τελειότητα για 

να είναι θαυµαστό, παντοδύναµο (µεταβατικό) αντικείµενο εαυτού: η εξιδανικευµένη εικόνα του 

γονιού” (Kohut, 1971). Τότε, οι πραγµατικοί άλλοι είναι αντικείµενα ξεχωριστά από τον εαυτό. Ο 

Kohut πιστεύει ότι µέσα από την ενσυναισθητική απόκριση στη θεραπευτική κατάσταση, η 

θεραπεία επιτυγχάνεται µέσω της συνοχής του εαυτού.  

Η θεραπεία µέσω των εικαστικών µπορεί να υποστηρίξει το άτοµο µε µε ένα άφθονο 

δυναµικό εµπειριών του εαυτού και τη δυνατότητα να δουλέψει άµεσα πολλές ανάγκες. Μέσα από 

την εµπειρία της ενσυναίσθησης και µέσω της εικόνας, ο πελάτης γίνεται ικανός να αναγνωρίσει 

πολλές από τις ανάγκες του (Dalley, Rifkind και Terry, 1993).  

 

 

4.7.   Νευροβιολογία και Τέχνη 

 

4.7.1.   Η Όραση 

Για να βρούµε τους νόµους του οπτικού εγκεφάλου και τον τρόπο που αυτοί καθορίζουν 

την αντίληψή µας, θα πρέπει πρώτα να αναρωτηθούµε για ποιο λόγο υπάρχει ο οπτικός εγκέφαλος.  

Η απάντηση είναι ότι βλέπουµε για να έχουµε τη δυνατότητα να αποκτήσουµε γνώση για τον 

κόσµο. Η όραση βέβαια, δεν είναι η µόνη αίσθηση µέσω της οποίας µπορούµε να αποκτήσουµε 

αυτήν τη γνώση καθώς και οι άλλες αισθήσεις επιτυγχάνουν ακριβώς το ίδιο. Η όραση απλώς 

τυχαίνει να είναι ο πιο αποτελεσµατικός µηχανισµός για την απόκτηση γνώσης, όπως είναι η 

έκφραση ενός προσώπου ή το χρώµα µιας επιφάνειας, που είναι δυνατόν να αποκτηθούν µόνο µε 

την όραση (Zeki, 2002).  

Ένας τέτοιος ορισµός της όρασης δεν έχει διατυπωθεί, ούτε από καλλιτέχνες ούτε από 

βιολόγους. Είναι όµως ίσως ο µοναδικός ορισµός που συνδέει τη νευροβιολογία µε την τέχνη και 

βρίσκει το σηµείο επαφής µεταξύ των λειτουργιών του εγκεφάλου και των εικαστικών τεχνών, οι 
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οποίες είναι και οι ίδιες δηµιουργήµατα του εγκεφάλου. Είναι επίσης ο µόνος ορισµός που 

επιτρέπει στο νευροβιολόγο να κατανοήσει τη φαινοµενικά δυσνόητη πολυπλοκότητα του οπτικού 

µηχανισµού στον εγκέφαλο. Η σχέση που καθίσταται προφανής, όταν κάποιος υιοθετεί αυτόν τον 

ορισµό, αφορά την αντίληψη· ο ορισµός αυτός δεν λαµβάνει υπ' όψιν το συναισθηµατικό στοιχείο 

της τέχνης, την ικανότητά της να αναστατώνει, να προκαλεί και να εµπνέει (Zeki, 2002).  

 Η πρόσκτηση της γνώσης από τον οπτικό εγκέφαλο δεν είναι απλή υπόθεση. Για τον 

εγκέφαλο, η µόνη γνώση που έχει αξία είναι η γνώση για τις σταθερές και χαρακτηριστικές 

ιδιότητες του κόσµου· συνεπώς, ο εγκέφαλος ενδιαφέρεται µόνο για τις σταθερές, αµετάβλητες, 

µόνιµες και χαρακτηριστικές ιδιότητες των αντικειµένων και των επιφανειών του εξωτερικού 

κόσµου, για τις ιδιότητες εκείνες που του επιτρέπουν να ταξινοµεί τα αντικείµενα. Οι πληροφορίες 

όµως που φτάνουν σε αυτόν από τον εξωτερικό κόσµο δεν είναι ποτέ σταθερές, αντίθετα 

υπόκεινται σε διαρκή µεταβολή. Η όραση λοιπόν, είναι η ενεργός διαδικασία που απαιτεί από τον 

εγκέφαλο να αγνοεί τις συνεχείς αλλαγές και να κρατά από αυτές µόνον ό,τι είναι απαραίτητο 

προκειµένου να ταξινοµεί τα αντικείµενα. Αυτό σηµαίνει ότι ο εγκέφαλος πρέπει να επιτελεί τρεις 

ξεχωριστές αλλά αλληλοσυνδεόµενες διεργασίες: να επιλέγει από τις αµέτρητες και διαρκώς 

µεταβαλλόµενες πληροφορίες που φθάνουν σε αυτόν µόνον εκείνες που του είναι απαραίτητες για 

να διακρίνει τις σταθερές, ουσιώδεις ιδιότητες  των αντικειµένων και των επιφανειών· να αγνοεί 

και να θυσιάζει όλες τις πληροφορίες που δεν συνεισφέρουν στην απόκτηση αυτής της γνώσης· να 

συγκρίνει τις επιλεγµένες πληροφορίες µε προηγούµενες οπτικές πληροφορίες που είναι 

αποθηκευµένες και, έτσι, να αναγνωρίζει και να ταξινοµεί ένα αντικείµενο ή µια εικόνα (Zeki, 

2002).  

Η όραση λοιπόν, είναι ενεργός λειτουργία, όχι παθητική, όπως θεωρούνταν για καιρό. 

Ακόµη και το πιο στοιχειώδες είδος της όρασης, όπως το να βλέπει κανείς ένα δένδρο, ένα 

τετράγωνο ή µια ευθεία γραµµή, είναι ενεργός διεργασία. Ένας σύγχρονος νευροβιολόγος θα 

επιδοκίµαζε ή τουλάχιστον θα έπρεπε να επιδοκιµάσει θερµά τη δήλωση του Η. Matisse ότι “το να 

βλέπεις είναι µια δηµιουργική λειτουργία η οποία απαιτεί προσπάθεια”. Ο Matisse έκανε τη δήλωση 

αυτή µε όρους της τέχνης και όχι της φυσιολογίας, παρόλο που στην οπτική φυσιολογία η δήλωση 

αυτή έχει εξαιρετικό νόηµα. Ίσως να µην προκαλεί έκπληξη ότι ένας καλλιτέχνης έκανε µια τόσο 

επιστηµονική δήλωση, διότι η τέχνη είναι επίσης ενεργός διεργασία, αναζήτησης του ουσιώδους· 

είναι εποµένως µια δηµιουργική διεργασία που η λειτουργία της αποτελεί προέκταση της 

λειτουργίας του οπτικού εγκεφάλου (Zeki, 2002). 

Η αποτυχία να αναγνωριστεί κάποια οµοιότητα µεταξύ της λειτουργίας τς τέχνης και της 

λειτουργίας του οπτικού εγκεφάλου δεν πρέπει να αναζητηθεί στην έλλειψη ευφυΐας ή 

διορατικότητας αλλά σε απλά και ισχυρά δεδοµένα που απορρέουν από την ανατοµική και την 
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παθολογία. Αναπόφευκτα, τα δεδοµένα αυτά οδήγησαν στην απολύτως εσφαλµένη άποψη ότι µια 

εικόνα του οπτικού κόσµου “εντυπώνεται” στον αµφιβληστροειδή και κατόπιν µεταβιβάζεται για 

να γίνει “αντιληπτή” από τον φλοιό που “βλέπει”, εκεί, δηλαδή, όπου η εικόνα αποκωδικοποιείται 

και αναλύεται. Οι νευροβιολόγοι πίστευαν, ότι η εικόνα αφού αναλυθεί, µεταφράζεται στη 

συνέχεια σε ένα άλλο τµήµα του εγκεφάλου υπό το πρίσµα των εντυπώσεων του παρόντος και του 

παρελθόντος. Η όραση ως εκ τούτου θεωρούνταν, κατά µεγάλο µέρος, παθητική διεργασία και ως 

τέτοια δεν προσφέρεται για την αναζήτηση σταθερότητας. Υπάρχει,λοιπόν, ένα εξαιρετικός λόγος 

για την αδυναµία κατανόησης της σχέσης µεταξύ της λειτουργίας του οπτικού εγκεφάλου και µιας 

από τις πρωταρχικές λειτουργίες της τέχνης (Zeki, 2002). 

Πράγµατι, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι ο οφθαλµός θεωρήθηκε ως το όργανο που “βλέπει” 

και όχι ο οπτικός εγκέφαλος ή και τα δύο µαζί. Ο οφθαλµός είναι ένα εµφανές ανατοµικό µόρφωµα 

και η όραση είναι αδύνατη όταν αυτός απουσιάζει. Επιπλέον, η ανατοµική οργάνωση του 

οφθαλµού ήταν λεπτοµερώς γνωστή, πολύ πριν οι επιστήµονες υποπτευτούν ότι ο εγκέφαλος έχει 

ειδικές περιοχές για την όραση. Μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι ο αµφιβληστροειδής είναι 

µόνον ένα ζωτικό αρχικό τµήµα µιας πολύπλοκης συσκευής που είναι σχεδιασµένη να βλέπει και 

όχι περιοχή που “εντυπώνεται” µια εικόνα του οπτικού κόσµου. Η συσκευή αυτή εκτείνεται από τον 

αµφιβληστροειδή ως τις λεγόµενες “ανώτερες περιοχές” του εγκεφάλου. Ο αµφιβληστροειδής δρα 

σαν ένα ουσιώδες φίλτρο οπτικών σηµάτων που καταγράφει αλλαγές στην ένταση ή στο µήκος 

κύµατος του φωτός ανάµεσα σε ένα τµήµα του οπτικού πεδίου και σε ένα άλλο και κατόπιν 

µεταβιβάζει τις αλλαγές αυτές στο φλοιό των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων. Παρά το γεγονός ότι ο  

αµφιβληστροειδής έχει πολύπλοκη ανατοµική οργάνωση, δεν εµπεριέχει τον ισχυρό µηχανισµό που 

είναι απαραίτητος για την απόρριψη των περιττών πληροφοριών και την επιλογή εκείνων οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την αναπαράσταση των σταθερών και ουσιωδών χαρακτηριστικών των 

αντικειµένων. Μεγάλο µέρος του µηχανισµού αυτού, ουσιαστικά το µεγαλύτερο, βρίσκεται στο 

φλοιό (Zeki, 2002).   

Ο αµφιβληστροειδής συνδέεται µόνο µε µια συγκεκριµένη περιοχή του φλοιού των 

εγκεφαλικών ηµισφαιρίων και όχι µε το σύνολό του. Η περιοχή αυτή του εγκεφάλου ονοµάστηκε 

αρχικά “αµφιβληστροειδής του φλοιού”, κατόπιν “οπτικο-αισθητικός” φλοιός και, πολύ πρόσφατα, 

πρωτοταγής οπτικός φλοιός ή εν συντοµία, περιοχή V1. Υπάρχει δηλαδή, µια συγκεκριµένη 

περιοχή του φλοιού των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων η οποία είναι υπεύθυνη για την όραση, κάτι που 

σήµερα θεωρείται αυτονόητο. Επιπλέον, έχουν αναγνωριστεί πολλές οπτικές περιοχές εκτός από τη 

V1 στο φλοιό που την περιβάλλει. Στις περιοχές αυτές δόθηκαν διάφορες ονοµασίες, όπως V2, V3, 

V4, V5  και ούτω καθεξής. Από τη στιγµή που η οπτική εικόνα “αιχµαλωτιζόταν” έπρεπε να 

ερµηνευθεί ή να γίνει κατανοητή, κάτι που δεν αποτελούσε πρόβληµα για τους πρώτους 
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νευρολόγους. Υπήρχε ένα µεγάλο τµήµα φλοιού που περιέβαλλε την περιοχή V1 και ακαθόριστα 

ως “συνειρµικός” φλοιός, τµήµα για το οποίο σήµερα γνωρίζουµε ότι αποτελείται από τις πολλές 

και εξειδικευµένες οπτικές περιοχές οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουµένως. Εποµένως, η όραση 

ολοκληρώνεται από δύο ανεξάρτητες λειτουργίες του φλοιού, καθεµία µε ιδιαίτερη έδρα. Το να 

“βλέπεις” θεωρήθηκε λειτουργία της V1 ενώ το να “κατανοείς” λειτουργία του “συνειρµικού” 

φλοιού που την περιβάλλει (Zeki, 2002). 

Ο εγκέφαλος εκτελεί συγκεκριµένες λειτουργίες για να δηµιουργήσει το χρώµα από τις 

πληροφορίες που δέχεται. Ο Νεύτων γνώριζε ότι το φως δεν έχει χρώµα, ως ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία και υποστήριζε ότι “για την ακρίβεια, οι ακτίνες δεν έχουν χρώµα. Μέσα τους δεν 

υπάρχει τίποτε άλλο παρά µόνον µια συγκεκριµένη δύναµη, µια τάση να διεγείρουν την αίσθηση του 

ενός ή του άλλου χρώµατος”. Επιπλέον, η ανακάλυψή του, τον οδήγησε  στην υπόθεση ότι ένα 

αντικείµενο αποκτά το χρώµα του µήκους κύµατος που ανακλά περισσότερο και υποστήριξε ότι 

“κάθε σώµα ανακλά τις ακτίνες του δικού του χρώµατος περισσότερο από τις άλλες και αποκτά το 

χρώµα του από την πληθωρική και κυρίαρχη παρουσία τους στο ανακλώµενο φως”. Ο εγκέφαλος 

υπολογίζει την αναλογία µεταξύ του φωτός µιας ορισµένης ζώνης µηκών κύµατος που ανακλάται 

από ένα κοµµάτι και του φωτός της ίδιας ζώνης µηκών κύµατος που ανακλάται από το περιβάλλον 

του. Στην πράξη, ο εγκέφαλος κάνει κάτι τέτοιο τουλάχιστον τρεις φορές, µια φορά για κάθε ζώνη 

µακρών, µεσαίων και βραχέων µηκών κύµατος· µπορεί να το κάνει όµως, περισσότερες φορές 

ταυτοχρόνως. Η σύγκριση των τριών (ή περισσοτέρων) αναλογιών επιτρέπει στον εγκέφαλο να 

δηµιουργεί το χρώµα της επιφάνειας, να επενδύει την επιφάνεια µε µια “ερµηνεία” - δηλαδή µε 

χρώµα – ως προς το τι σηµαίνει η αναλογία (Zeki, 2002). 

   

4.7.2.   Το υποδεκτικό πεδίο 

Μία από τις σηµαντικότερες έννοιες που αναδείχθηκαν από τη µελέτη της λειτουργίας των 

αισθητικών συστηµάτων τον εικοστό αιώνα είναι η έννοια του υποδεκτικού πεδίου. Η έννοια, αυτή 

καθεαυτή, είναι απλή, έχει όµως σηµαντικές συνέπειες. Στην ουσία, αναφέρεται στο τµήµα εκείνο 

της επιφάνειας του σώµατος το οποίο, όταν δεχτεί τα κατάλληλα ερεθίσµατα, προκαλεί την 

απόκριση ενός κυττάρου στον εγκέφαλο· τα κύτταρα δείχνουν ότι αποκρίνονται µε αύξηση ή 

µείωση του ρυθµού ηλεκτρικής εκφόρτισής τους. Ηλεκτρικές καταγραφές από κύτταρα του 

σωµατοαισθητικού φλοιού δείχνουν ότι ένα κύτταρο του φλοιού αποκρίνεται µόνο όταν ένα µικρό 

τµήµα του χεριού δεχτεί ερεθίσµατα· το τµήµα αυτό του χεριού αποτελεί το υποδεκτικό πεδίο του 

συγκεκριµένου κυττάρου. Ερεθίσµατα στο υπόλοιπο χέρι, σε περιοχές δηλαδή εκτός του 

υποδεκτικού πεδίου του παραπάνω κυττάρου, δεν προκαλούν καµία απόκριση. ∆εν είναι βέβαιο ότι 

ένα κύτταρο θα αποκριθεί όταν το υποδεκτικό του πεδίο δεχτεί ένα ερέθισµα, διότι το ερέθισµα 
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πρέπει να εφαρµοστεί και µε τον κατάλληλο τρόπο. Το υποδεκτικό πεδίο, µε άλλα λόγια, έχει 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, διότι ένα κύτταρο του εγκεφάλου έχει συγκεκριµένες ειδικές 

απαιτήσεις, “αξιώνοντας” όχι µόνο τον ερεθισµό του κατάλληλου τµήµατος της επιφάνειας του 

σώµατος αλλά αυτό να γίνει και µε τον κατάλληλο τρόπο (Zeki, 2002).  

Σε ό,τι αφορά το οπτικό σύστηµα, οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες, εκτός από το ότι τα 

κύτταρα του οπτικού εγκεφάλου αποκρίνονται µόνο σε οπτικά ερεθίσµατα. Κάθε κύτταρο έχει ένα 

υποδεκτικό πεδίο, το οποίο στην περίπτωση αυτή, αντιστοιχεί σε ένα τµήµα του οπτικού χώρου. 

Οπτικά ερεθίσµατα στο υποδεκτικό αυτό πεδίο θα προκαλέσουν απόκριση του κυττάρου. Στο 

φλοιό, τα οπτικά υποδεκτικά πεδία είναι, συνήθως, τετράγωνα ή ορθογώνια και το πραγµατικό τους 

µέγεθος ποικίλλει στις διάφορες οπτικές περιοχές. Το οπτικό υποδεκτικό πεδίο, όµως, έχει και άλλα 

χαρακτηριστικά. Για να αποκριθεί ένα οπτικό κύτταρο δεν αρκεί να ερεθιστεί µε διάχυτο φως· 

αντίθετα, πρέπει το οπτικό ερέθισµα να είναι προσαρµοσµένο στο µέγεθος και στα χαρακτηριστικά 

του υποδεκτικού πεδίου του κυττάρου. Ένα οπτικό κύτταρο, για παράδειγµα, είναι πιθανό να 

αποκρίνεται µόνο σε κόκκινα τετράγωνα στο υποδεκτικό του πεδίο· για ένα τέτοιο κύτταρο, 

ερέθισµα µε άσπρο φως, ακόµη κι αν αυτό περιορίζεται στο υποδεκτικό του πεδίο, είναι δυνατόν να 

µην το οδηγήσει σε απόκριση. Το κύτταρο θα µπορούσε επίσης, να αποκρίνεται άριστα σε φως 

ενός συγκεκριµένου χρώµατος, για παράδειγµα του µπλε, όταν αυτό παρουσιάζεται πάνω σε φως 

άλλου χρώµατος, για παράδειγµα του µαύρου. Άλλα κύτταρα είναι δυνατόν να µην αποκρίνονται 

όταν στο υποδεκτικό τους πεδίο προσπίπτει διάχυτο φως, οποιοδήποτε και αν είναι το χρώµα του· 

αντίθετα, µπορεί να προτιµούν γραµµές συγκεκριµένου προσανατολισµού. Τέτοια κύτταρα 

επιλεκτικά για προσανατολισµό είναι συνήθως πολύ “ιδιότροπα” και αποκρίνονται ακόµη πιο 

απρόθυµα όταν οι γραµµές αποµακρύνονται από τον άριστο προσανατολισµό έως στο σηµείο να 

σταµατά κάθε απόκρισή τους, όταν οι γραµµές γίνουν κάθετες σε αυτόν. Τα κύτταρα αυτά βέβαια, 

θα αποκρίνονταν ικανοποιητικά σε µια ακµή µε τον κατάλληλο προσανατολισµό. Επί πλέον, άλλα 

κύτταρα που κινούνται µέσα στο υποδεκτικό τους πεδίο και µάλιστα µόνο σε αυτά που κινούνται 

προς συγκεκριµένη κατεύθυνση, όχι όµως σε ακίνητα ερεθίσµατα. Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι 

το υποδεκτικό πεδίο έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: θέση, σχήµα, εξειδίκευση (Zeki, 2002).  

Εξερευνώντας την τέχνη, βρίσκουµε σηµαντική οµοιότητα ανάµεσα σε ό,τι έχει 

δηµιουργήσει ή τουλάχιστον σε ό,τι η τέχνη αυτή έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στα χαρακτηριστικά 

του υποδεκτικού πεδίου µεµονωµένων κυττάρων στις διάφορες περιοχές του οπτικού εγκεφάλου. 

Έτσι, γίνεται λόγος για την τέχνη του υποδεκτικού πεδίου, διότι αυτή ταιριάζει µε τη λειτουργία 

των µεµονωµένων κυττάρων όπως µελετώνται µέσω του υποδεκτικού τους πεδίου (Zeki, 2002).    
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5.  Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 

 

5.1.   Η Ψυχοθεραπεία 

Στα πλαίσια του γενικότερου τοµέα των θεραπευτικών επιστηµών, η ψυχοθεραπεία 

ασχολείται µε τις ψυχολογικές διαστάσεις του πόνου. Ο όρος “θεραπεία” µπορεί να γίνε 

κατανοητός µε δύο έννοιες: σαν διερεύνηση και θεραπεία των σωµατικών ασθενειών ή σαν θεωρία 

και πρακτική της ψυχολογικής θεραπείας. Με αυτή την τελευταία έννοια, η ψυχοθεραπεία 

αφοσιώνεται στο να κατανοήσει και να επιδράσει πάνω στην αντίληψη που έχουµε για τον εαυτό 

µας. Γι' αυτό το λόγο, η ψυχοθεραπεία τείνει περισσότερο προς την κατανόηση παρά προς την 

εξήγηση, προς την ερµηνεία παρά προς το χειρισµό, προς τα νοήµατα παρά προς τα γεγονότα 

(Henzell, 2000).  

Η θεραπεία θα µπορούσε να χωριστεί σε δύο σφαίρες επιρροής, την ψυχολογική και τη 

σωµατική, παρά τους κινδύνους αυτού του διαχωρισµού. Η ψυχή δεν µπορεί να αιωρείται πάνω 

από το σώµα σαν επιφαινόµενο, όπως δεν µπορεί ένα ζωντανό σώµα να αποτελείται µόνο από 

µηχανισµούς και αιτιατικές αλυσίδες. Μια κατάλληλη επιστηµολογία της ύπαρξης δεν µπορεί παρά 

να είναι ουσιαστικά ψυχοσωµατική (Merleau-Ponty, 1964). 

Για να είναι η θεωρία και η πρακτική της ψυχοθεραπείας συνεπής πρέπει να αποφεύγεται 

ο αυστηρός διαχωρισµός ανάµεσα στο νου και το σώµα  καθώς αυτοί οι δύο κόσµοι συνδέονται 

µεταξύ τους – όπως ένα κοµµάτι χαρτί δεν µπορεί να τσαλακωθεί από τη µία πλευρά. Ενώ ο 

προσανατολισµός της ψυχοθεραπείας είναι προς την ψυχολογική πλευρά της ύπαρξης, προς µια 

σηµασιολογική µάλλον παρά πραγµατολογική κατάσταση πραγµάτων, δεν θα προχωρήσει πολύ 

µακριά αν δεν µπορέσει να συλλάβει τη συνεχή αλληλεπίδραση ανάµεσα στη νόηση και το σώµα. 

Το νόηµα πρέπει πάντοτε να πάρει µια απτή µορφή, να υπάρξει χάρη σε ένα µέσο αντιληπτό από 

τις αισθήσεις και να συµµετέχει στη µοίρα αυτής της υλικής ύπαρξης. Η πρώτη ύλη για την 

έκφραση του νοήµατος είναι το αντιληπτό και αντιλαµβανόµενο ανθρώπινο σώµα µε όλες τις 

ιδιοφυείς επινοήσεις και προεκτάσεις του. ∆εν είναι τυχαίο που οι ρίζες της σύγχρονης 

ψυχοθεραπείας βρίσκονται στην κατανόηση µιας τέτοιας σωµατικής σηµασιολογίας, στην υστερία 

και τη σεξουαλικότητα (Henzell, 2000). Αυτό συµβαίνει επειδή η ψυχή, µε τους λόγους και τα 

νοήµατά της και το σώµα µε την ύλη του, διαπερνούν το ένα το άλλο τόσο βαθιά, ώστε η 

ψυχοθεραπεία έχει µια ξεχωριστή ιδέα που πολλές φορές έχει παρεξηγηθεί για το πώς µπορεί να 

θεραπευτεί ο πόνος. Ενώ η ιατρική που ασχολείται µε το σώµα θεραπεύει ένα τραύµα ή µια 

παθολογική κατάσταση επιδρώντας πάνω σε αυτήν αιτιακά – αν είναι δυνατόν κυριολεκτικά 

επουλώνει – η ψυχοθεραπεία αντίθετα δρα πάνω στην παθολογία µέσω του νοήµατος ή της 
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σηµασίας της – µεταφορικά επουλώνει. Αυτή όµως η µεταφορική ενέργεια θα πρέπει να έχει 

συναισθηµατική δύναµη από το να είναι απλά γνωστική, εάν η θεραπεία έχει σκοπό να αλλάξει 

κάτι. Ο νους και το σώµα συναντώνται στα συναισθήµατα και τις επιθυµίες και όπως η αναστολή 

δηµιουργείται από τα πάθη µας έτσι θα πρέπει να εξουδετερωθεί µέσα από αυτά. Η θεραπεία στην 

ψυχοθεραπεία έχει µια συγκεκριµένη έννοια. Αυτό που θεραπεύει είναι µια µορφή εντατικού 

διαλογισµού ή έρευνας του εαυτού στην οποία συγχωνεύονται οι σκέψεις, τα συναισθήµατα και η 

εστιασµένη συνειδητοποίηση. Αυτό που είναι γνωστό σαν εργασία διαµέσου στην ψυχοθεραπεία 

είναι µια µεταφορά που επικαλείται το σώµα µέσα από την εικόνα της µυικής εργασίας. Ενώ η 

σκέψη είναι απαραίτητη, πολύ περισσότερα πράγµατα συµµετέχουν στη θεραπεία από την απλή 

σκέψη που αποφεύγει τα σπλαχνικά συναισθήµατα. Είναι ο συνδυασµός διεισδυτικής σκέψης και 

θαρραλέων αντιδράσεων που κάνει την ενόραση να µας κυριαρχήσει. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη 

ιδιότητα της συνείδησης ή της προσοχής που θεµελιώνει την ενόραση στην εργασία του 

διαλογισµού. Είναι αυτή η ιδιότητα που διαφοροποιεί τις υπόγειες πράξεις της ασυνείδητης 

παθολογίας από τις δηµιουργίες ενός περισσότερο κριτικά προσηλωµένου εαυτού. Ο αυτό 

διδασκόµενος εαυτός επιτρέποντας σε διαφορετικές και συχνά αντιφατικές φαντασιώσεις να 

συνυπάρξουν, ενθαρρύνει την αναθεώρηση και υποθάλπει την αλλαγή (Henzell, 2000). Σύµφωνα 

µε το Jung, ένας ασκούµενος ψυχαναλυτής  

“πρέπει να πιστέψει απόλυτα στη σηµασία και την αξία της συνειδητής δηµιουργίας µε την 

οποία οι µέχρι τώρα ασυνείδητες πλευρές της προσωπικότητας έρχονται στο φως και 

υποβάλλονται σε συνειδητό διαχωρισµό και κριτική. Είναι µια διεργασία που απαιτεί από 

τον ασθενή να αντιµετωπίσει τα προβλήµατά του και υποβάλλει σε δοκιµασία την ικανότητά 

του για συνειδητή κρίση και απόφαση. ∆εν είναι τίποτα λιγότερο από µια άµεση πρόκληση 

στην αίσθηση της ηθικής του, ένα κάλεσµα στα όπλα, στο οποίο πρέπει να ανταποκριθεί µε 

ολόκληρη την προσωπικότητά του” (Jung, 1931).  

 Μια τέτοια κατανόηση της συνείδησης οδηγεί σε περαιτέρω συνέπειες που αφορούν τους 

τρόπους της συνειδητοποίησης. Μια ανοιχτή συνείδηση περιλαµβάνει την αίσθηση καθώς και τη 

σκέψη, την ενόραση καθώς και τη γνώση. Τα πρώτα στάδια της ψυχανάλυσης, ιδιαίτερα η 

Γιουνγκιανή ψυχολογία τους βάθους, οδήγησαν αναπόφευκτα σε αυτό το συµπέρασµα. Για να 

προχωρήσει η διεργασία της ενδοσκόπησης σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση, πρέπει κανείς 

να δει την ουσιαστική λειτουργία της αναπαράστασης που υπονοείται από τη λέξη “στοχασµός” 

(reflection: αντανάκλαση). Πολλές από τις πρακτικές τις ψυχοθεραπείας έχουν επικαλεστεί τρόπους 

κατανόησης της ψυχής που χρονολογούνται πριν από την εποχή του ∆ιαφωτισµού (Henzell, 2000). 

Για την ανθρώπινη µνήµη για παράδειγµα, ο James Hillman αναφέρει ότι στην Αναγέννηση 

η ανθρώπινη µνήµη θεωρούνταν σαν ένα εσωτερικό θησαυροφυλάκιο ή θέατρο και όχι σαν 
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ένα αλφαβητικό ή χρονολογικό σύστηµα αρχειοθέτησης. Ενώ ένα εγκυκλοπαιδικό σύστηµα 

αρχειοθέτησης είναι µια µέθοδος, σύµφωνα µε την οποία οι έννοιες γράφονται, επιτρέποντας να 

διαβάσουµε µια σελίδα κάθε φορά, ένα θέατρο είναι ένας τόπος όπου οι εικόνες εµφανίζονται και 

µπορούµε να τις δούµε όλες ταυτόχρονα. Στην τέχνη της µνήµης τα γεγονότα αποτελούν όλα µαζί 

οµάδες ή αστερισµούς, επειδή συµµετέχουν στο ίδιο αρχετυπικό νόηµα ή σχήµα και όχι απλά επειδή 

συνέβησαν αυτά τα γεγονότα αρχίζουν όλα µε το γράµµα Α ή Β ή επειδή συνέβησαν την ίδια µέρα ή 

την ίδια χρονιά. Η οργάνωση του νου βασιζόταν σε εσωτερικά νοήµατα και όχι σε αυθαίρετους 

νοµιναλιστικούς χαρακτηρισµούς (Hillman, 1975).   

Αυτός ο τρόπος προσέγγισης της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής οδήγησε σε ένα 

ενδιαφέρον που επεκτάθηκε σηµαντικά πέρα από τις προφορικές αναφορές ή περιγραφές των 

φανταστικών αναπαραστάσεων του εσωτερικού κόσµου που έκαναν οι ασθενείς κατά τη θεραπεία. 

Οδήγησε σε µία ερµηνευτική των ίδιων των ζωγραφικών εικόνων. Η “θεραπεία µέσω της οµιλίας” 

του Freud επεκτεινόταν απεριόριστα σε όλη την ψυχολογική εικονοποιία, η οποία περιλαµβανόταν 

σε µία ολοκληρωµένη κατανόηση της γλώσσας. Ως συγκεκριµένη µέθοδος προέκυψε σαν 

αποτέλεσµα της πρακτικής του Jung κατά τη διάρκεια και µετά από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο 

και αρκετές δεκαετίες αργότερα από το έργο ορισµένων αναλυτών όπως Baynes, Milner και των 

πρώτων εικαστικών θεραπευτών όπως Segal, Hill, Adamson, Naumberg και Lyddiatt, των οποίων 

το υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντα συχνά ξεκινούσαν έξω από την ψυχοθεραπεία, την ψυχολογία ή 

την ψυχιατρική ( Hill 1945, Dax 1953, Naumberg 1966, Lyddiatt 1971, Thomson, 1989). 

Παράλληλα αναπτύχθηκε ένας τοµέας µελέτης που αρχικά έγινε γνωστός σαν “τέχνη και 

ψυχοπαθολογία”. Προέρχεται από τις ανανεωτικές φάσεις της ψυχανάλυσης, το Σουρεαλισµό, το 

Μοντερνισµό γενικά και αυτούς τους αντισυµβατικούς ψυχιάτρους που έγραψαν πρώτοι, στις αρχές 

της δεκαετίας του 1920, γι' αυτό που ονοµάζεται σήµερα “περιθωριακή τέχνη” (Morgenhaler 1921, 

Printzhorn, 1922).     

Αυτό το ενδιαφέρον είχε ριζοσπαστικά αποτελέσµατα. Ήρθε σε αντίθεση µε την άποψη 

ότι τα καλλιτεχνικά έργα των ψυχασθενών απλά προβάλλουν την ψυχοπαθολογία τους µε ένα 

διαγνωστικό τρόπο (όπως περίπου οι ακτίνες Χ ), ή µε την πιο εδραιωµένη και προκατειληµµένη 

γνώµη ότι η τέχνη και η φαντασία βρίσκονται πιο κοντά στην παθολογία και είναι λιγότερο 

σταθερές και πιο πρωτόγονες από τις γνωστικές νοητικές λειτουργίες. Μια τέτοια προκατάληψη 

είναι τόσο διαδεδοµένη που είναι δύσκολο να την αποφύγει κάποιος. Ο φιλισταϊσµός της εκτείνεται 

από το έργο του ιατροδικαστή ψυχίατρου του 19ου αιώνα Lombroso που άσκησε µεγάλη επιρροή, 

µέχρι τα κείµενα του Freud και του Jung. Ήταν φανερή στην επίσηµη αισθητική του 

Κοµµουνισµού και του Φασισµού και έπαιξε ένα κρυφό ρόλο στα κείµενα πολλών 

ψυχοθεραπευτών και εικαστικών θεραπευτών, στους οποίους η κατανόηση των εικόνων συχνά 
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πηγάζει από µια ψυχοδυναµική που υποβαθµίζει τη σηµασία τους (Henzell, 2000).   

Στα αρχικά της στάδια, η ψυχανάλυση προσηλωνόταν στα συµπτώµατα του ασθενή, στις 

σκέψεις που ανέφερε και στη µεταβίβαση. Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν µεταφέρει ένα µέρος 

αυτού του ενδιαφέροντος στις εικόνες που δηµιουργεί ο ασθενής. Καθώς η σύλληψη των εικόνων 

γίνεται µε πιο άµεσο αισθησιακό τρόπο απ' ότι η κατανόηση της γλώσσας- η εικόνα µεταφέρει ένα 

νόηµα µέσα από απτές µορφές και όχι µέσα από συµβατικά σηµεία -η ισορροπία της κατανόησής 

µας τόσο της θεραπείας όσο και των προβληµάτων του ασθενή, στρέφεται προς την αισθητική και 

όχι πια αποκλειστικά προς τη λογική κρίση (Henzell, 2000). 

Επειδή το νόηµα της δηµιουργικής εικόνας αναδύεται µε τόσο µοναδικό τρόπο από την 

υλική της κατασκευή, δεν µπορεί να αναζητηθεί µε απλό τρόπο µέσα ή πίσω από αυτήν ένα 

ασυνείδητο ή βαθύτερο νόηµα. Το “έκδηλο” δεν οδηγεί τόσο εύκολα στο “λανθάνον” καθώς δεν 

υπάρχει ένας επίσηµος ερµηνευτικός νόµος στην ψυχανάλυση ή σε οποιοδήποτε άλλο τοµέα που να 

επικαλείται διανοητικές εξηγήσεις µιας εικόνας µέσα από τα κοινωνικά ή βιογραφικά 

συµφραζόµενα που περιβάλλουν τη δηµιουργία της, όσο και αν αυτές οι περιστάσεις µπορεί να 

ξυπνούν το πολιτικό ή προσωπικό ενδιαφέρον µας. Η δηµιουργία µιας εικόνας είναι έργο της 

φαντασίας και η δηµιουργία µιας φυσικής ή ζωγραφικής εικόνας είναι έργο της ενσαρκωµένης 

φαντασίας. Είναι πάντοτε, ιδιαίτερα αν πρόκειται για µια ποιητική εικόνα, ένα έργο χωρίς 

προηγούµενο. Αν στην έρευνα και την πρακτική δίνεται υπερβολική έµφαση στο βαθµό στον οποίο 

η έκφραση εµποδίζεται από τα ψυχολογικά προηγούµενα που τόσο δυναµικά έχει παρουσιάσει η 

ψυχανάλυση, θα παραβλεφθεί αυτό που παραβλέπουν αυτές οι παρουσιάσεις. Το έργο του 

θεραπευτή, επειδή αισθάνεται την υποχρέωση να µειώσει αυτά τα εµπόδια, να εξερευνήσει την 

προέλευσή τους και να ανακουφίσει τον πόνο, πολύ συχνά παραβλέπει την ευτυχία µε την οποία ο 

ασθενής κάνει αισθητό το νόηµά του (Henzell, 2000). Όπως το θέτει ο Bachelard: 

“σύντοµα, ο ψυχαναλυτής θα εγκαταλείψει την οντολογική διερεύνηση της εικόνας για να 

σκάψει στο παρελθόν του ανθρώπου. Βλέπει και υποδεικνύει τη µυστική οδύνη του ποιητή. Εξηγεί το 

λουλούδι από το λίπασµα” ( Bachelard, 1958).    

 

5.2.   Ψυχοθεραπεία και Τέχνη 

 

Η εξερεύνηση της τέχνης και της ψυχοθεραπείας έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Το 

γεγονός αυτό καθιστά την τέχνη υπερβολικά σηµαντική για να γίνεται αντικείµενο µιας απαθούς  

τεχνογνωσίας και ο στόχος της ψυχοθεραπείας ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της θεραπευτικής 

πρακτικής. Πέρα από αυτά τα όρια, έξω από την αίθουσα τέχνης ή την κλινική, αποκτάται  

περισσότερη συνείδηση του ανθρώπινου ενδιαφέροντος και της αξίας που έχουν η τέχνη και η 
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ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία µπορεί να θεωρηθεί σαν µια ιδιωτική και εµπιστευτική υπόθεση 

αλλά µπορεί επίσης να λειτουργήσει σαν µια κριτική του πολιτισµού και τα πιο αντιπροσωπευτικά 

της κείµενα και οι εικόνες της, δηλαδή το περιπτωσιολογικό της υλικό, µπορεί να έχει µεγάλο 

ενδιαφέρον για το κοινό. Αντίθετα, η τέχνη απευθύνεται στο κοινό αλλά ασχολείται συχνά µε την 

πιο προσωπική πλευρά της ανθρώπινης ζωής και επικοινωνεί στενά µε κάθε ένα από τα άτοµα που 

αποτελούν το ακροατήριό της. Πράγµατι, η απήχησή της είναι στο συγκεκριµένο άτοµο και σπάνια 

σε µια συλλογική συνείδηση, αδιάφορο πόσοι άνθρωποι βλέπουν µια εικόνα, βρίσκονται σε ένα 

ακροατήριο ή διαβάζουν ένα κείµενο (Henzell, 2000).  

Ίσως οι πιο εντυπωσιακές οµοιότητες των δύο τοµέων είναι οι τρόποι µε τους οποίους 

επιδρούν στη συνείδηση, την έκφραση και την ανθρώπινη αλλαγή. Και στους δύο υπάρχει 

πληρέστερη συνειδητοποίηση, εξαιτίας αυτού που µπορούµε ενεργητικά να φανταστούµε και του 

βαθµού στον οποίο αυτή η φαντασία µπορεί να πάρει σχήµα και να ενσωµατωθεί ή να 

µεταβιβαστεί σε κάποιον άλλο. Επιπλέον, είναι µέσα στη διεργασία αυτής της ενσάρκωσης που µια 

υπαρκτή συνείδηση µεταβάλλεται και δηµιουργείται µια νέα. Αν σε αυτό το σηµείο ενταχθεί η 

έρευνα, τότε αυτή πραγµατοποιείται µε δύο έννοιες. Μπορεί να διεξαχθεί έρευνα µέσα ή πάνω στην 

τέχνη και την ψυχοθεραπεία και στο κοινό τους έδαφος,σαν να ήταν φαινόµενα εξωτερικά για την 

έρευνα. Επίσης, µπορεί να ξεκινήσει η έρευνα µέσα από την τέχνη και την ψυχοθεραπεία, µε την 

αποδοχή αυτών των ίδιων ως ερευνητικές µεθόδους (Henzell, 2000).  

Ένας τρόπος µε τον οποίο η τέχνη και η ψυχοθεραπεία διαχωρίζονται έντονα έχει να κάνει 

µε τη σχέση εκείνων που συµµετέχουν σε αυτές. Και οι δύο περιλαµβάνουν µοναχική δουλειά αλλά 

σε ένα βαθµό η πρακτική της ψυχοθεραπείας απαιτεί πάντοτε ο ασθενής και ο θεραπευτής να 

βρίσκονται µαζί. Η επικοινωνία µεταξύ τους πρέπει να γίνεται παρουσία του άλλου ακόµα κι όταν 

αυτή η επικοινωνία εκτείνεται πέρα από τη συζήτηση και, αν πρόκειται για εικόνες, γίνεται έξω 

από τη θεραπεία. Αυτός είναι ο λόγος που η µεταβίβαση αποκτά τόση σηµασία στην ψυχοθεραπεία. 

Το νόηµα των λόγων και των εικόνων του ασθενούς και οι αντιδράσεις του θεραπευτή σε αυτές, 

παίρνουν σχήµα µέσα στην προσωπική σχέση του ασθενούς και του θεραπευτή. Στην περίπτωση 

της τέχνης, ωστόσο, αυτή η σχέση πραγµατοποιείται ολοκληρωτικά µέσα από το έργο. Ο 

καλλιτέχνης και το ακροατήριο δεν χρειάζεται να γνωρίζουν ο ένας τον άλλο. Κυριολεκτικά και 

µεταφορικά το έργο συνεχίζει να ζει πέρα από την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη. Αυτή η 

διαφορά βοηθά στον εντοπισµό µιας οµοιότητας ανάµεσα στις δύο δραστηριότητες. Και οι δύο 

ενδιαφέρονται ζωτικά για το τι µπορεί να ειπωθεί ή να εκφραστεί µε άλλους τρόπους, µε το πώς 

διαµορφώνεται το νόηµα. Συχνά τα κριτήρια που χρησιµοποιεί η ψυχοθεραπεία για αυτό το σκοπό 

είναι ακριβώς τα ίδια που εφαρµόζονται στην τέχνη. Οι συγκεκριµένες εικόνες, συζητήσεις και οι 

περιγραφές στη θεραπεία, που δεν µπορούν να εξηγηθούν µε κανένα υπολογισµό, αξιολογούνται µε 
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αισθητικές κρίσεις, αυτή είναι η επιστήµη τους (Henzell, 2000).  

 

5.3.   Η διαδικασία της θεραπείας µέσω της εικαστικής έκφρασης 

 

Η διαδικασία αυτή υποστηρίζει ότι σε µία θεραπεία η χρήση των καλλιτεχνικών υλικών 

διευκολύνει την κατάλυση των αµυντικών µηχανισµών και την ανάδυση των συναισθηµάτων και 

ότι το αποτέλεσµα είναι συχνά πολύ αποδιοργανωµένο για να ονοµαστεί “τέχνη”. Η επιθετικότητα, 

η αµφιθυµία και τα εκρηκτικά συναισθήµατα που βιώνονται κατά τη διαδικασία αποτελούν την 

ουσία του θεραπευτικού έργου. Εκείνοι που δίνουν έµφαση στην αισθητική σηµασία του τελικού 

προϊόντος της θεραπείας τείνουν να υπονοµεύσουν τις καθαρτικές πτυχές της διαδικασίας 

δηµιουργίας του (Dalley, 1998).  

Η εικαστική θεραπεία είναι ο µόνος επιστηµονικός κλάδος στον οποίο τα πραγµατικά 

αντικείµενα που δηµιουργήθηκαν µέσα στα πλαίσια ενός ορισµένου περιβάλλοντος, υπάρχουν σε 

µία συγκεκριµένη µορφή. ∆ιαρκούν για πολύ καιρό µετά το τέλος της συνεδρίας ακόµη και µετά το 

τέλος της θεραπείας. Έχουν τη δυνατότητα να υπενθυµίζουν την ατµόσφαιρα οποιασδήποτε 

συνεδρίας και να αναδηµιουργούν, µέσω αυτών, κάποια αίσθηση αυτής της περιόδου της θεραπείας 

(Schaverien, 2000). 

Η καλλιτεχνική διαδικασία είναι µια λειτουργία δηµιουργίας που αποτελεί τον κεντρικό 

πυρήνα της θεραπείας µέσω των εικαστικών. Ο Ehrenzweig (1967) εξηγεί τη σηµασία της µε τον 

εξής ορισµό: “Στη δηµιουργικότητα, η εσωτερική και εξωτερική πραγµατικότητα οργανώνονται 

πάντοτε µαζί, από την ίδια αόρατη διαδικασία. Και ο καλλιτέχνης αντιµετωπίζει ένα χάος στη δουλειά 

του, πριν η ασυνείδητη ανίχνευση προκαλέσει την ολοκλήρωση του έργου και της προσωπικότητάς 

του”. Ο ίδιος συγγραφέας εντοπίζει τις ρίζες της δηµιουργίας στις πρωτόγονες “αρχέγονες 

διαδικασίες” και, τονίζοντας τη σηµασία του ασυνειδήτου, δίνει µια σαφή ανάλυση του ρυθµού του 

εγώ που αποτελεί τη βάση ολόκληρου του δηµιουργικού έργου. Πρώτη έρχεται η φάση της 

αποσπασµατικής προβολής, που έχει “σχιζοειδή” χαρακτήρα και ακολουθεί η µανιακή φάση της 

ασυνείδητης ανίχνευσης και ολοκλήρωσης κατά την οποία διαµορφώνεται η ασυνείδητη υποδοµή 

της τέχνης. Η δευτερογενής διεργασία λαµβάνει χώρα στην έσχατη “καταθλιπτική” 

ανατροφοδότηση και στην ανα-ενδοβολή του έργου στο επιφανειακό εγώ (Dalley, 1998). Επειδή το 

υλικό που ενδοβάλλεται σχηµατίστηκε σε ένα χαµηλότερο, λιγότερο διαφοροποιηµένο επίπεδο, 

πρέπει να εµφανιστεί στον καλλιτέχνη περισσότερο αποσπασµατικό και χαοτικό από ό,τι είναι στην 

πραγµατικότητα. “Ο ίδιος ο καλλιτέχνης µπαίνει στο ρόλο του θεατή που έρχεται αντιµέτωπος µε το 

πρόσφατα δηµιουργηµένο έργο τέχνης” (Ehrenzweig, 1967:80). 

Αυτό τονίζει το χαρακτήρα του ασυνείδητου στο πλαίσιο της δηµιουργικής διαδικασίας 
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και από εκεί γίνεται δυνατή η κατανόηση ορισµένων πραγµάτων σχετικών µε τη λειτουργία του 

ελεύθερου συνειρµού µέσω της αυθόρµητης εικαστικής έκφρασης. ∆εδοµένου ότι η 

δηµιουργικότητα προέρχεται από την πρωτογενή διεργασία, έχει µεγάλη σηµασία για τους σκοπούς 

της θεραπείας να µην έχει ολοκληρωθεί. Κατά την ερµηνεία των ονείρων, ο Freud ανακάλυψε ότι 

τα όνειρα έµοιαζαν ιδιαιτέρως αληθινά, όχι όταν η αναπαράσταση του ονείρου ήταν ακριβής και 

σαφής, αλλά όταν το όνειρο ενισχυόταν από µια πλούσια ασυνείδητη φαντασίωση. Παρατήρησε 

επίσης ότι η δευτερογενής διεργασία του ονείρου καθοδηγείται από το υπερεγώ ώστε να παίζει τις 

ασυνείδητα πιο σηµαντικές λεπτοµέρειες (Dalley, 1998). 

Ο Ehrenzweig υπογραµµίζει ότι αναµφίβολα µια παρόµοια διαδικασία υπάρχει στην τέχνη, 

όπου η δευτερογενής διεργασία τείνει να αγνοήσει και να πετάξει ανωµαλίες και στοιχεία 

συνθετικά που φαίνονται άνευ σηµασίας, αλλά τα οποία περιλαµβάνουν πολύ σηµαντικούς 

συµβολισµούς. Εκείνοι που στη θεραπεία µέσω των εικαστικών δίνουν µεγάλη σηµασία στην 

αισθητική διατρέχουν τον κίνδυνο να ενθαρρύνουν αυτή τη διαδικασία η οποία αφήνει έντονα 

ανικανοποίητο και παρεξηγηµένο τον ασθενή-καλλιτέχνη (Dalley, 1998). 

 

5.4.   Τριαδική Θεραπευτική Σχέση 

 

Το βρέφος αναπτύσσεται µέσα σε ένα σύνθετο σύνολο κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 

Είναι η φύση του βρέφους που ευθύνεται για την έλξη του προς τις σχέσεις. Το άτοµο µπορεί να 

ιδωθεί ως µία πλούσια αλληλεπίδραση µε την κουλτούρα του, το γλωσσολογικό του περιβάλλον, 

τις αλληλεπιδράσεις στις σχέσεις του και από όλα αυτά, το βρέφος αντλεί νοήµατα. Μπορεί να 

µάθει τρόπους σύνδεσης µε την οικογένειά του που διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 

του. Το παιδί συνδέεται µε τα πρότυπα χαρακτήρων των γονέων και αυτά τα πρότυπα µεταφέρει 

πλέον στις σχέσεις του ως ενήλικας. Η βασική διαµόρφωση µπορεί να ιδωθεί ως τριαδική: ο 

εαυτός, ο άλλος και το διάστηµα µεταξύ του εαυτού και του άλλου. ∆εν υπάρχει εαυτός έξω από το 

καλούπι σχέσης µε τον άλλο. Αυτό το διάστηµα, στη θεραπεία µέσω των εικαστικών, µπορεί να 

αποτελέσει την εικόνα και την προσεκτική παρακολούθηση του 'ενδιάµεσου διαστήµατος' που 

επιτρέπει τη βαθιά γνώση µέσα στη σχέση θεραπευτή-ασθενή. Μέσω αυτής της διαδικασίας µπορεί 

το άτοµο στη θεραπεία να αποκτήσει µια καθαρή-σαφή αίσθηση του εαυτού (Dalley, Rifkind και 

Terry, 1993). 

Στην ψυχοθεραπεία τέχνης, τονίζεται η σηµασία της θεραπευτικής σχέσης ανάµεσα στον 

θεραπευτή, τον πελάτη και την καλλιτεχνική δουλειά (Εικ. 2). Μέσα σε αυτή την τριαδική σχέση 

µπορεί να δοθεί περισσότερη ή λιγότερη έµφαση σε κάθε άξονα (για παράδειγµα, ανάµεσα στον 

πελάτη και την καλλιτεχνική του δηµιουργία ή ανάµεσα στον πελάτη και το θεραπευτή) κατά τη 



                                                                                                                                                          52 

διάρκεια µιας συνεδρίας ή παραπάνω (Edwards, 2004).  

 

                                       Εικ. 2   Τριαδική σχέση. 

 

5.5.   ∆ηµιουργικότητα  

 

Η δηµιουργικότητα δεν είναι το ίδιο µε την τέχνη. ∆εν έχουν όλοι τη δυνατότητα να 

γίνουν αξιόλογοι καλλιτέχνες· όλοι όµως είναι δηµιουργικοί, άσχετα µε το βαθµό 

δηµιουργικότητάς τους. ο Frank Barron (1968) έγραψε:  

“Επειδή είµαστε όλοι ικανοί να καθρεφτίζουµε και να απεικονίζουµε σύµφωνα µε το εαυτό 

µας, δεσµευόµαστε, θέλοντας και µη, σε µία καλλιτεχνική επιχείρηση δηµιουργίας της δικής µας 

προσωπικότητας”. 

Συνειδητά και µη συνειδητά, χρησιµοποιούµε τις πολυσχιδείς επιρροές που έχουν 

δηµιουργήσει νόηµα στη ζωή µας για να κάνουµε επιλογές και να διαµορφώσουµε τη συµπεριφορά 

µας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής µας, είµαστε δεσµευµένοι σε µια εξελισσόµενη καλλιτεχνική 

επιχείρηση, µε την ευρεία έννοια.  

Στο πεδίο του θεραπευτή µέσω των εικαστικών, οι πελάτες χρησιµοποιούν ειδικά 

δηµιουργικά µέσα καλλιτεχνικής έκφρασης για την περαιτέρω προαγωγή της δηµιουργικότητας 

ώστε οι ζωές τους να βρίσκουν τη σηµασία τους. Αµοιβαία, οι θεραπευτές µέσω των εικαστικών 

δηµιουργούν νόηµα στις δικές τους ζωές µέσω της ειδικής γνώµης και συµβουλής τους στην 

ενθάρρυνση, αναφορικά µε τη δηµιουργία νοήµατος των άλλων στις καλλιτεχνικές τους εκφράσεις 

(Wadeson, 1980).  

Κανείς δε φαίνεται να ξέρει ακριβώς τι είναι η δηµιουργικότητα και γιατί κάποιοι 

άνθρωποι είναι περισσότερο δηµιουργικοί, εφευρετικοί και πρωτότυποι από τους υπόλοιπους. Μία 
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σηµαντική ερώτηση είναι τι είναι αυτό που κάνει τη δηµιουργική εµπειρία τόσο ευχάριστη. Από τη 

µία πλευρά, είναι η ανάδυση του εαυτού, ένα είδος της υπερβατικότητας, µία αίσθηση αγγίγµατος 

και το να είναι κάποιος µέρος µιας περισσότερο καθολικής εµπειρίας από τις απαράµιλλες 

συνθήκες µιας µόνο ζωής. Μπορεί να υπάρχει και µία φωτεινότητα και µια πιθανή ανακούφιση από 

τον πόνο σε αυτό το είδος συµβάντος. Από την άλλη πλευρά, το υλικό από το οποίο φτιάχνεται η 

δηµιουργία είναι πολύ προσωπικό και συχνά πολύ βαθύ. Έτσι επιτυγχάνεται και η κατανόηση. Η 

ενοποίηση είναι πιθανόν το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του προσωπικού και του καθολικού. 

Τέλος, υπάρχει η ευχαρίστηση. Ένας δηµιουργός όταν κοιτά τη δηµιουργία του και τη θαυµάζει, 

συνειδητοποιεί ότι κοιτάζει τον εαυτό του (Wadeson, 1980).       

Η θεραπεία που γίνεται αντιληπτή ως µία µορφή τέχνης δηµιουργείται µε τον ίδιο τρόπο 

όπως και η δεύτερη. Κάθε θεραπευτική παρέµβαση (όπως κάθε γραµµή µε πινέλο) και κάθε 

θεραπευτική περίπτωση (όπως κάθε έργο τέχνης) είναι το αποτέλεσµα της εκπαίδευσης και της 

εµπειρίας του θεραπευτή (καλλιτέχνη). Τόσο ο καλλιτέχνης όσο και ο θεραπευτής, αναπτύσσουν 

την ευαισθησία τους ώστε οι προσπάθειες τους να πηγάζουν από την πλέον οξυµένη ενηµερότητα 

µακράς πειθαρχίας και στοχασµού.  

Η θέση της δηµιουργικότητας κατά την εµπειρία του πελάτη στη θεραπεία µέσω των 

εικαστικών θα µπορούσε να είναι ένα δεύτερο σηµαντικό ερώτηµα. Κάποιοι πιστεύουν ότι η 

ποιότητα του καλλιτεχνικού προϊόντος είναι ενδεικτική του βαθµού εξιδανίκευσης που έχει 

επιτευχθεί (Kramer, 1971). Οι οπαδοί αυτής της σχολής προτείνουν ότι είναι το αποτέλεσµα που 

συνθέτει τη δηµιουργική δύναµη αυτό που παράγει το ευεργετικό αποτέλεσµα της θεραπείας µέσω 

των εικαστικών. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση εµπλέκεται η δηµιουργικότητα, όχι όµως 

απαραίτητα η στενή καλλιτεχνική εξιδανίκευση που προτείνει η Kramer (Wadeson, 1980).  

Η δηµιουργικότητα του πελάτη, όπως και αυτή του θεραπευτή, περικλείει ολόκληρη την 

ψυχοθεραπευτική διαδικασία µέσω τέχνης. Στη θεραπεία µέσω των εικαστικών, ωστόσο, το µέσο 

της έκφρασης είναι µία µορφή τέχνης, και µε αυτό το τρόπο ενθαρρύνεται µία πιο εστιασµένη 

δηµιουργικότητα από άλλα είδη θεραπειών. Από τότε που η έκφραση µέσω των οπτικών προϊόντων 

τέχνης ενθαρρύνει την παραγωγή φαντασιακού υλικού, υπάρχει µία διέγερση πιο βαθιών 

στρωµάτων της συνείδησης, χρησιµοποιώντας στη δηµιουργική διαδικασία πιο πλούσιες πηγές από 

ότι συνήθως είναι διαθέσιµες (Wadeson, 1980). 

 

5.6.   Μεταβίβαση 

 

Η σηµασία της µεταβίβασης, ως πτυχή της θεραπείας µέσω της εικαστικής έκφρασης, δεν 

έχει αναγνωριστεί ικανοποιητικά και συχνά παρεξηγείται. Μεταβίβαση συµβαίνει όταν ο ασθενής 
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µεταβιβάζει ισχυρά, βρεφονηπιακά συναισθήµατα, που προέρχονται από τα βιώµατα της παιδικής 

του ηλικίας ή από τις πρώτες σχέσεις, στο θεραπευτή. Κατά τον Freud, η µεταβίβαση αφορά κάτι 

που συµβαίνει κατά τη θεραπευτική συναλλαγή ανάµεσα στον ασθενή και τον ψυχαναλυτή. Ο 

ασθενής αναβιώνει και επανακτά στάδια ανάπτυξης που είχε βιώσει στα πρώτα στάδια της 

ψυχοσεξουαλικής του ανάπτυξης. Η θεραπευτική χρήση της µεταβίβασης συνίσταται στην 

ερµηνεία αυτών πρώτων σταδίων, την ολοκλήρωσή τους και την κατανόησή τους ώστε να γίνουν 

µέρος του συνειδητού, ελεγχόµενου από το εγώ, περιεχοµένου της ψυχικής ζωής (Dalley, 1998).  

“Εκείνο που χαρακτηρίζει την ψυχαναλυτική τεχνική είναι η χρήση της µεταβίβασης και η 

µεταβιβαστική νεύρωση. Η µεταβίβαση δεν είναι απλώς θέµα ψυχοσυναισθηµατικής επαφής ή 

σχέσεων. Αφορά τον τρόπο µε τον οποίο ένα πολύ υποκειµενικό φαινόµενο εµφανίζεται 

επανειληµµένα στην ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυση συνίσταται, κατά το πλείστον, σε αυτή την 

εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για την ανάπτυξη αυτών των φαινοµένων την κατάλληλη 

στιγµή. Η ερµηνεία συνδέει το ειδικό φαινόµενο µε ένα κοµµάτι της ψυχικής πραγµατικότητας του 

ασθενούς. Αυτό σε µερικές περιπτώσεις σηµαίνει ότι το συνδέει ταυτόχρονα µε κάποιο κοµµάτι του 

παρελθόντος του ασθενούς” (Winnicott, 1958). 

Εκείνο που ενδιαφέρει τους θεραπευτές µέσω της εικαστικής έκφρασης είναι πώς 

λειτουργεί αυτή η διαδικασία στο πλαίσιο της θεραπείας και κατά πόσον ένα τρίτο αντικείµενο, το 

καλλιτεχνικό προϊόν, που δηµιουργείται µέσα στο πλαίσιο της σχέσης, αποσπάται ουσιαστικά από 

τη µεταβίβαση. Η εισαγωγή ενός καλλιτεχνικού αντικειµένου σε οποιαδήποτε κατάσταση πρέπει να 

συνεπάγεται κάποια σχέση ανάµεσα στο δέκτη και το αντικείµενο. Η αντίδραση σε µια εικόνα ή σε 

ένα καλλιτεχνικό αντικείµενο συνεπάγεται αναπόφευκτα την παρατήρηση ή ακόµη και την αυτο-

εξέταση. Ορισµένοι συγγραφείς περιέγραψαν αυτή την εσωτερική εµπειρία ή την κίνηση µέσα 

στην ψυχή του δέκτη, ως κάτι που µπορεί να συνδεθεί µε τη διαδικασία της µεταβίβασης (Dalley, 

1998). “Όταν κάποιος παραδίδεται στον καλλιτέχνη όπως παραδίδεται στον ψυχαναλυτή, 

συµβαίνει µια µεταβίβαση που αποδίδει στα παρόντα και πραγµατικά βιώµατα, που 

παρουσιάζονται ολοφάνερα στο έργο τέχνης, συγκινησιακές σηµασίες που αφορούν προηγούµενα, 

αλλά τώρα πια θαµµένα βιώµατα” (Gorham-Davies, 1963). Έχει µεγάλη σηµασία ο βαθµός στον 

οποίο αυτή η αντίδραση συµβαίνει στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης και το πως επηρεάζει τη 

θεραπευτική διαδικασία. Για παράδειγµα, βάσει αυτής της αντίδρασης, η άµεση ερµηνεία της 

µεταβίβασης ανάµεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόµενο πιθανόν να µετατραπεί από την 

παρουσία του καλλιτεχνικού προϊόντος, το οποίο ενδέχεται να γίνει το κέντρο µέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται η µεταβιβαστική τέχνη (Dalley, 1998). Η Margarita Wood περιγράφει αυτή την 

περίπλοκη τριγωνική σχέση και κάνει έκκληση για µια ευρύτερη αναγνώριση της αρχικής 

φροϋδικής έννοιας της µεταβίβασης, γιατί “µόνον τότε µπορούµε να σεβαστούµε την ακεραιότητα 
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της θεραπευτικής διαδικασίας που παρατηρούµε στη θεραπεία µέσω των εικαστικών”(Wood, 1984). 

Υποστηρίζει ότι επειδή κάποιες πτυχές της εµπειρίας δύσκολα συγκρατούνται όταν προβάλλονται 

πάνω σε ένα άλλο άτοµο, ένα συγκεκριµένο περιβάλλον µπορεί να προσφέρει ένα πιο απλό 

µεταβιβαστικό µέσο.  

“Τα στοιχεία της κλασσικής δυαδικής µεταβίβασης, οι προβολές του εσωτερικού κόσµου των 

παιδιών πάνω στο θεραπευτή, είναι παρόντα, αλλά η έκφρασή τους και η αποδέσµευσή τους γίνονται 

µέσα από τη ζωγραφική, εκτός αν τα παιδιά εµφανώς εµποδίζουν τη διαδικασία ή έχουν προδιάθεση 

για άµεσους αµυντικούς µηχανισµούς εναντίον της ή, ακόµη, αν το παιδί δεν µπορεί να µπει στην 

κατάσταση στην οποία είναι δυνατή η ζωγραφική” (Wood, 1984).  

Στη θεραπεία µέσω των εικαστικών η µεταβίβαση και η αντιµεταβίβαση αναπτύσσονται 

µέσω της αντίδρασης στην εικόνα αυτή καθεαυτή. Η Margarita Wood περιγράφει τη διαδικασία ως 

εξής: “...λες και ο θεραπευτής γίνεται ένα εύπλαστο δοχείο µε καλή προσαρµογή από τα άγνωστα 

ακόµη περιεχόµενα που τοποθετούνται µέσα του, µέχρι να έρθει η στιγµή της αναγνώρισης µέσω της 

επεξεργασίας. Όµως το δοχείο πρέπει επίσης να ανεχτεί άγνωστα περιεχόµενα που το 

διαστρεβλώνουν και ο θεραπευτής νιώθει ένα φορτίο συναισθηµάτων και ιδεών που δεν του ανήκουν 

και δεν ανακαλούνται απαραίτητα από την παρούσα κατάσταση, αλλά υπάρχουν παράλληλα µε 

αυτή”(Wood, 1984). 

Περιγράφοντας πώς το παιδί φτιάχνει το δικό του σκεύος µε τη ζωγραφική, ο θεραπευτής 

εξακολουθεί να υπόκειται στο πλεόνασµα του ασυνείδητου περιεχοµένου. “Ο θεραπευτής πιθανόν 

να νιώσει εξαντληµένος και άχρηστος χωρίς κάποια προφανή αιτία. Βρίσκεται επίσης σε µια 

αντιµεταβιβαστική σχέση µε τον πίνακα και µπορεί να νιώσει µια παράξενη αντίδραση απέναντί του” 

(Wood, 1984). 

Αρχικά ο ψυχαναλυτικός όρος “αντιµεταβίβαση” θεωρήθηκε ως µια άτοπη αντίδραση των 

θεραπευτών, αλλά πρόσφατα αναθεωρήθηκε και περιέλαβε έννοιες της θεραπευτικής 

ενσυναίσθησης και ταύτισης. Η ύπαρξη της αντιµεταβίβασης, που συχνά ονοµάζεται “κρυµµένος 

καθρέφτης”, απαιτεί από το θεραπευτή να χρησιµοποιεί τεχνάσµατα για να διευκολύνει τη 

διαδικασία (Dalley, 1998). Η Wood υποστηρίζει ότι ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι να βιωθεί 

η κρυµµένη, εσωτερική διεργασία που συνοδεύει τη ζωγραφική – και εποµένως οι µηχανισµοί 

προβολής, ενδοβολής, ταύτισης και ενσυναίσθησης οι οποίοι, όπως υποστηρίζει είναι εγγενείς σε 

κάθε συµµετοχή στις εικαστικές τέχνες. “Όπως και στην ψυχανάλυση, δεν αρκεί µια υποκατάστατη 

κατανόηση. Η προσωπική βίωση της διαδικασίας πρέπει να δώσει πληροφορίες στην ενσυναίσθηση 

του θεραπευτή µε το παιδί που ζωγραφίζει”(Wood, 1984).   

Σε αυτό το σηµείο, πλησιάζουµε ένα θεωρητικό τρόπο σύγκλισης της ψυχανάλυσης και 

της καλλιτεχνικής διαδικασίας που, όπως υποστήριξε η Wood, χρησιµοποιεί ορισµένους 
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παρόµοιους µηχανισµούς. Τα νέα δεδοµένα αναφέρουν µια τάση αναθεώρησης των απόψεων και 

διευκρίνισης των δεσµών ανάµεσα στην ψυχαναλυτική θεωρία και την τέχνη. Ο Kuhns για 

παράδειγµα, αποµακρύνεται από την επικέντρωση της ψυχανάλυσης στον καλλιτέχνη και 

στρέφεται προς την ψυχαναλυτική ερµηνεία του έργου τέχνης: “Αυτός είναι κατά τη γνώµη µου, ο 

στόχος της ψυχαναλυτικής θεωρίας της τέχνης”. Προτείνει κάποιους ορισµούς της µεταβίβασης 

όσον αφορά το καλλιτεχνικό αντικείµενο, αναφερόµενος στους τρόπους µε τους οποίους αντιδρά ο 

καλλιτέχνης απέναντί του, χρησιµοποιεί, επανερµηνεύει και αναδοµεί αισθητικά την παράδοση 

µέσα στην οποία πραγµατώνεται το έργο. Ξεκινώντας από εκεί, ορίζει την αντιµεταβίβαση ως τη 

σχέση ανάµεσα στο κοινό και στο έργο, πράγµα που συνεπάγεται την αντίδραση του θεατή στις 

ιδιαιτερότητες του αντικειµένου σε σχέση µε τους συνειρµούς και τις ερµηνείες του. Εκείνο που 

έχει µεγάλη σηµασία για τους θεραπευτές είναι η έννοια που δίνει ο Kuhns στην “πολιτισµική” 

µεταβίβαση η οποία, όπως λέει, συµβαίνει καθώς τα αντικείµενα ολοκληρώνονται όλο και 

περισσότερο κατά τη συνειδητοποίηση των ατόµων µέσω των ψυχαναλυτικών ερµηνειών. Η 

διαδικασία εξελίσσεται µέσω της σχέσης του ασθενούς µε τα αντικείµενα που έπαιξαν 

αποφασιστικό ρόλο κατά την ψυχολογική τους ανάπτυξη. Η βαθύτερη κατανόηση των 

αντικειµένων αυτών γίνεται σαφέστερη µέσω της µεταβιβαστικής σχέσης ανάµεσα στο θεραπευτή 

και τον ασθενή. Αυτό όµως γίνεται πιο περίπλοκο, γιατί τα ίδια τα αντικείµενα είναι 

αντιπροσωπευτικά, δεδοµένου ότι και αυτά παρουσιάζουν και εκφράζουν µεταβιβαστικές σχέσεις 

στις οποίες το άτοµο που κοιτά τα αντικείµενο αντιδρά µε τη σειρά του (Dalley, 1998).  

“Η διαδικασία µοιάζει µε 'καθρέφτη' που αντανακλάται παλινδροµικά, µέσα από 

διαφορετικά στρώµατα συνείδησης: της συνείδησης του αντικειµένου, της συνείδησης του δηµιουργού 

που παρουσιάζει τον εαυτό του µέσω του αντικειµένου ή πάνω στο αντικείµενο, και της συνείδησης 

του αποδέκτη που αντιδρά σε όλα αυτά τα στρώµατα µε µια συσσώρευση συνειδητών και ασυνείδητων 

συνειρµών, που περιλαµβάνουν ενδόµυχα σηµεία συνάντησης µε τη µοναδική εµπειρία µε την οποία 

υπάρχουν αντιστοιχίες, όχι όµως ταυτίσεις, µε τους άλλους” (Kuhns, 1983). 

Υπ' αυτήν την έννοια, η µεταβίβαση, όσον αφορά τα καλλιτεχνικά αντικείµενα, παίρνει 

ιστορικές και ψυχαναλυτικές διαστάσεις, ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο και το 

αντικείµενο “βλέπουν το ένα το άλλο”. Αυτή η άποψη λείπει εντελώς από την ανάλυση του Freud, 

αλλά ο Kuhns υποστηρίζει ότι για να επιτευχθεί η εκτίµηση της µοναδικότητας του αντικειµένου, 

άτοµο και αντικείµενο πρέπει να συνδυαστούν. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της αντίδρασης στο 

ασυνείδητο υλικό. “Αν ο ψυχαναλυτής ερµηνευτής θέλει να προχωρήσει πέρα από την ασυνείδητη 

αντίδραση στο ασυνείδητο υλικό, πρέπει να ανυψώσει τη δική του αντίδραση στη συνείδηση, να βρει 

δηλαδή µια γλώσσα στην οποία να µπορεί να εξηγήσει τη σηµασία” (Kuhns, 1983). 

Σήµερα, η θεραπεία µέσω της εικαστικής έκφρασης προσπαθεί να βρει αυτή τη γλώσσα. Η 
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χρήση της µεταβίβασης από τις εικόνες που παράγονται στη θεραπεία απαιτεί και αισθητικές και 

ψυχαναλυτικές ερµηνείες. Η αντίδραση στην πρώτη συνάντηση µε την εικόνα κατευθύνεται συχνά 

προς την αισθητική, αλλά δεν έχει µόνο τυπικές ιδιότητες. Κατά την περαιτέρω κατανόηση της 

εικόνας, ο θεραπευτής πρέπει επίσης να συνειδητοποιεί την εκφραστική ποιότητα του 

συναισθήµατος στο οποίο η αντιµεταβίβαση αποτελεί αναπόφευκτη απάντηση (Dalley, 1998).   

Οι θεωρίες που πραγµατεύονται την έννοια της µεταβίβασης συµφωνούν ότι πρέπει να 

δοθεί πολλή προσοχή στα συναισθήµατα της µεταβίβασης. Όλες οι αλλαγές, οι εξατοµικεύσεις ή οι 

συµφιλιώσεις πραγµατοποιούνται µέσω αυτής της συναισθηµατικής δέσµευσης ανάµεσα στα δύο 

εµπλεκόµενα άτοµα. Όταν ο ασθενής συνειδητοποιεί τα συναισθήµατά του απέναντι στο 

θεραπευτή, όταν ενεργοποιούνται τέτοια συναισθήµατα, εκείνο που προηγουµένως ήταν 

καθηλωµένο και άκαµπτο γίνεται ζωντανό, ρευστό και ευκίνητο. Έτσι είναι πιθανή πια η αλλαγή 

και η ανάπτυξη. Η σχέση µεταβίβασης-αντιµεταβίβασης είναι µια αναµέτρηση στην οποία και τα 

δύο άτοµα αλλάζουν, στην οποία και τα δύο άτοµα νιώθουν πολλά πράγµατα, στην οποία ο 

θεραπευτής συχνά ενσωµατώνεται, µε πολύ έντονο τρόπο, στο φαντασιακό κόσµο του ασθενούς. Ο 

ασθενής βλέπει το θεραπευτή πολύπλευρα: τον αγαπά και τον µισεί, τον ζηλεύει, τον φοβάται, τον 

σέβεται και τον περιφρονεί. Τον βιώνει ως ενσάρκωση των φόβων ή των εξιδανικεύσεών του. 

Καµιά φορά τον βιώνει ως µόνον κατά ένα µέρος άνθρωπο (κάτι σαν τέρας ή δαίµονα) ή ως ένα 

µεµονωµένο µέρος του ανθρωπίνου σώµατος (ένα στήθος ή ένα φαλλό) ή ως ένα παρηγορητικό 

σώµα ή ως ένα εξαϋλωµένο αίσθηµα. Με άλλα λόγια, στην ανάλυση ή στη δυναµική 

ψυχοθεραπεία, ο ασθενής κατά κάποιο τρόπο δηµιουργεί το θεραπευτή (Schaverien, 1998). 

Η επεξεργασία της µεταβίβασης σηµαίνει την εισχώρηση στον εσωτερικό κόσµο του 

ασθενούς. Είναι ένας άλλος τρόπος για να εκφραστεί η είσοδος στη “φαντασία”. Αν δεχτούµε ότι 

εισχωρούµε στη φαντασία, την πηγή του φαντασιακού, τότε οι ενσαρκωµένες εικόνες, οι ζωγραφιές 

που δηµιουργήθηκαν µέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, µπορούν να θεωρηθούν ως ένας 

επικεντρωµένος στη φαντασία υποδοχέας και ότι, κατά συνέπεια, µερικές φορές ενσωµατώνουν τη 

µεταβίβαση (Schaverien, 1998). 

            Αρχικά ο Freud θεώρησε τη µεταβίβαση εµπόδιο στη θεραπεία, αλλά αργότερα κατάλαβε 

ότι θα µπορούσε να αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της θεραπείας (Freud, 1912,1915). Μετά τον 

Freud , η άποψη αυτή διευρύνθηκε και τώρα περικλείει ολόκληρη τη θεραπευτική σχέση και όλη 

τη λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία που πραγµατοποιείται µέσα σ' αυτό το περιβάλλον (Segal, 

1981). Στη θεραπεία µέσω των εικαστικών η έννοιά της διευρύνεται ακόµη περισσότερο και 

περιλαµβάνει, εκτός από όσα προαναφέρθηκαν, τους πίνακες που δηµιουργούνται µέσα στο 

πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης. Οι πίνακες που ενσαρκώνουν , συνειδητά ή ασυνείδητα, κάποιο 

συναίσθηµα µπορούν να γίνουν αντικείµενα µεταβίβασης και κατά συνέπεια ο πυρήνας από τον 
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οποίο αρχίζει η ενδοψυχική κίνηση. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πίνακες εκδηλώνουν 

απλώς τη µεταβίβαση. Οι πίνακες αυτοί αυξάνουν και διευρύνουν το φάσµα της ψυχοθεραπείας, 

αλλά διαφέρουν από τους πίνακες που ενσαρκώνουν ένα συναίσθηµα. Όταν ο πίνακας ενσαρκώνει 

το συναίσθηµα και αρχίζει η κίνηση σε σχέση µε την εικόνα που έχει δηµιουργηθεί, τότε γίνεται 

πιθανή η αλλαγή µέσω του ίδιου του πίνακα. Η διαδικασία αυτή µοιάζει µε τη σχέση µεταβίβασης 

προς το θεραπευτή. Στην περίπτωση αυτή, όµως, ο πυρήνας είναι ο πίνακας. Όταν ένας πίνακας 

ενσαρκώνει ασυνείδητες δυνάµεις, τότε γίνεται πραγµατικά αποδιοποµπαίος τράγος (Schaverien, 

1998). 
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6.  Εφαρµογές και Παραδείγµατα 
 

Ο όρος “θεραπεία µέσω των εικαστικών” αποτελεί µια µεγάλη οµπρέλα που καλύπτει τη 

χρήση της καλλιτεχνικής έκφρασης για πολλούς σκοπούς και µια µεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων. 

Υπάρχουν εικαστικοί θεραπευτές ιδιώτες των οποίων η δουλειά είναι προσανατολισµένη σε µια 

µακράς διάρκειας βάση. Η εικαστική θεραπεία µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για 

διευκρινιστικούς σκοπούς σε κέντρο, ως  παρέµβαση σε κρίση µικρής διάρκειας. Οι ηλικιωµένοι 

στα νοσοκοµεία µπορούν να χρησιµοποιήσουν την εικαστική θεραπεία ως µια κριτική ζωής που 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική για όσους κοντεύουν στο τέλος της ζωής τους. Επιπλέον, η θεραπεία 

µέσω των εικαστικών χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο µε ανθρώπους φυσικά και νοητικά 

ανάπηρους (Wadeson, 1980).  

Η εικαστική θεραπεία χρησιµοποιείται πιθανόν πιο εκτεταµένα σε θαλάµους ψυχιατρικών 

νοσοκοµείων καθώς και σε εξωτερικούς ψυχιατρικούς ασθενείς όπου γίνονται δεκτοί είτε ατοµικά 

είτε οµαδικά. Στη δεύτερη περίπτωση,  η συµµετοχή στην καλλιτεχνική έκφραση αποτελεί ένα 

σηµαντικό όχηµα επικοινωνίας. Ασθενείς µπορούν να συµµετέχουν επίσης σε οικογενειακή 

εικαστική θεραπεία, όπου τα µέλη της οικογένειας σχεδιάζουν τις αντιλήψεις τους για την 

οικογένεια και δηµιουργούν  από κοινού εικόνες µε σκοπό την εξερεύνηση της οικογενειακής 

δυναµικής. Η ατοµική και η οικογενειακή εικαστική θεραπεία χρησιµοποιούνται τόσο για 

διαγνωστικούς και αξιολογικούς σκοπούς όσο και για θεραπεία (Wadeson, 1980).  

Η εικαστική θεραπεία πέρα από τις κλινικές δοµές, έχει επεκταθεί και σε εκπαιδευτικούς θεσµούς. 

Χρησιµοποιείται µε παιδιά που έχουν προβλήµατα όπως νοητική καθυστέρηση, µαθησιακές 

δυσκολίες, συναισθηµατικές δυσκολίες καθώς και σε παιδιά κοινωνικά µειονεκτούντα όπως αυτά 

σε γκέτο. Βαθµιαία, ωστόσο, καθώς οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τη συνολική ανάπτυξη των 

παιδιών, η εικαστική θεραπεία εισήλθε στην εκπαίδευση των αποκαλούµενων 'φυσιολογικών' 

παιδιών. Σε αυτές τις δοµές, η έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη της προσωπικής έκφρασης παρά 

στην ανακούφιση από κάποια ασθένεια όπως ο όρος “θεραπεία” υπονοεί. Υπό αυτή την οπτική 

γωνία, οι ενήλικες επιδιώκουν επίσης την προσωπική ανάπτυξη συνδέοντας τόσο την αυτο-

εξερεύνηση όσο και τη δηµιουργία. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά όλοι οι τοµείς στους 

οποίους χρησιµοποιείται η εικαστική θεραπεία (Wadeson, 1980). 

Χρησιµοποιούµενη µε αυτόν τον τρόπο, η καλλιτεχνική έκφραση διαφέρει από την 

παραδοσιακή καλλιτεχνική εκπαίδευση στο ότι η έµφαση δίδεται στη διαδικασία και όχι στο 

αποτέλεσµα. Αν και δίνεται η εντύπωση ότι η τέχνη που χρησιµοποιείται στους τοµείς της 

θεραπείας, της εκπαίδευσης και της προσωπικής ανάπτυξης θα διέφερε, στην πραγµατικότητα οι 

διαφορές είναι σηµασιολογικές. Όλες οι 'καλές' θεραπείες οδηγούν τόσο στην εκπαίδευσή όσο και 
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στην ανάπτυξη. Επίσης, η 'καλή' εκπαίδευση επιδρά στην ανάπτυξη του ατόµου. Εποµένως, οι 

διαφορές που γίνονται στην εικαστική θεραπεία υπαγορεύονται κυρίως από τις παρούσες ανάγκες 

του ατόµου που την ακολουθεί και την προσέγγιση του εικαστικού θεραπευτή (Wadeson, 1980).   

Ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζεται η εικαστική θεραπεία είναι σε συνεργασία της δοµής, 

του ιδιαίτερου πληθυσµού και των συνθηκών της µε τη θεωρητική προσέγγιση του εικαστικού 

θεραπευτή, την τεχνική επάρκεια και το προσωπικό ύφος. Προφανώς οι στόχοι και η δοµή 

διαφέρουν  αξιοσηµείωτα καθώς εξαρτώνται από τη δοµή και τον πληθυσµό. Για παράδειγµα, ο 

σχεδιασµός των συνεδριών εικαστικής θεραπείας θα ήταν πολύ διαφορετικός σε ένα σχολείο µε 

παιδιά µε νοητική καθυστέρηση από ότι σε ένα νοσοκοµείο για παρέµβαση σε κρίση (Wadeson, 

1980).  

 

6.1.   Τοµείς εφαρµογών της εικαστικής θεραπείας (Forestier, 2001): 

                  

               1.  Φυσικά ελλείµµατα 

 Άτοµα µε φυσική αναπηρία  

 Άτοµα µε φυσική αναπηρία 

  Τραυµατίες (Νοσηλευόµενοι) 

 Alzheimer 

 Aids 

 Κρανιακά τραύµατα 

 Νευρολογικά προβλήµατα 

 Τρισωµία 21 και Τρισωµία 8 

 Εγκυµοσύνη 

 Αλκοολισµός 

 Τοξικοµανία 

 Γηριατρική – Γηρατειά – Άτοµα Ηλικιωµένα Εξαρτηµένα 

 

           2.  Ψυχικά ελλείµµατα 

 Ψυχιατρική (διάφορες νευρώσεις και ψυχώσεις παιδιών και ενηλίκων: κατάθλιψη, 

σχιζοφρένεια, αυτισµός, κ.τ.λ.) 

 Πνευµατική Αναπηρία (νοητική υστέρηση, αδυναµία κ.τ.λ) 

 ∆ιανοητική Ανορεξία 

 ∆ύσκολη Εφηβεία 

 Παιδιά και νέοι  
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             - Σχολική αποτυχία 

             - Εκµάθηση 

             - Προβλήµατα Προσωπικότητας 

             - Προβλήµατα Σχέσεων 

             - Συναισθηµατική Ανικανότητα 

             - Παιδιά Ατηµελή 

             - Μετατραυµατικό στρες 

 

               3.  Κοινωνικά ελλείµµατα 

 Μετανάστες 

 Τσιγγάνοι 

 Άστεγοι 

 Αγράµµατοι 

 Νεαρές Μητέρες 

 Φυλακισµένοι 

 Άτοµα Κακοποιηµένα 

 ∆ύσκολες Συνοικίες, Προάστια, Εγκληµατικότητα 

 Κακοποίηση (Παιδιών) 

 Σύνταξη 

 Πρόληψη 

 

6.2.   Τα καλλιτεχνικά µέσα 

Ο εικαστικός θεραπευτής µπορεί να χρησιµοποιήσει µια ποικιλία υλικών. Τα µέσα θα 

πρέπει να επιλέγονται µε σκοπό ανάλογα µε την περίπτωση και τη δοµή των συνεδριών. Εάν η 

καλλιτεχνική δηµιουργία είναι ένα όχηµα τον ελεύθερο συνειρµό ή την οικογενειακή ή οµαδική 

επικοινωνία, τα πιο κατάλληλα µέσα είναι τα σχετικά γρήγορα µέσα όπως τα παστέλ, οι 

ξυλοµπογιές ή οι δαχτυλοµπογιές. Η προετοιµασία των υλικών και ο καθαρισµός είναι παράγοντες 

αξιοσηµείωτοι. Εάν δεν υπάρχει χρόνος για τον ασθενή ή τον πελάτη να συµµετάσχει σε αυτές τις 

διαδικασίες, ο εικαστικός θεραπευτής µπορεί να επιλέξει µέσα τα οποία απαιτούν µικρή 

προετοιµασία και καθαρισµό. Τα πολύ µικρά παιδιά, άτοµα µε αναπηρίες και ορισµένοι 

ηλικιωµένοι πιθανόν να χρειάζονται υλικά που απαιτούν εύκολο χειρισµό (Wadeson, 1980). 

∆ύο σηµαντικοί παράγοντες στην επιλογή των µέσων είναι το µέγεθος της ευκολίας και 

του ελέγχου που προσφέρουν. Μία επαρκής ποικιλία χρωµάτων, ένα ικανοποιητικό µέγεθος 

χαρτιού ή καµβά και αρκετός πηλός θα πρέπει να παρέχονται κατά µήκος ενός δηµιουργικού χώρου 
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που να διευκολύνει τον αυθορµητισµό του πελάτη ή του ασθενούς. Η υπεραφθονία των υλικών 

µπορεί να είναι υπερβολική. Προφανώς, υλικά που φθείρονται εύκολα θα πρέπει να αποφεύγονται 

όπως το δηµοσιογραφικό χαρτί που σκίζεται εύκολα όταν εφαρµοστεί πίεση ή η κιµωλία, η οποία 

δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν έχει 'φαγωθεί' (Wadeson, 1980) .   

Ορισµένα µέσα παρέχουν µεγαλύτερο έλεγχο από κάποια άλλα. Για παράδειγµα, τα 

µολύβια προσαρµόζονται σε υψηλό έλεγχο ενώ οι νεροµπογιές ή ο πηλός δυσχεραίνουν τον έλεγχο 

διότι έχουν τεχνικά προβλήµατα στο χειρισµό τους. Έτσι, ο εικαστικός θεραπευτής θα πρέπει να 

είναι ευαίσθητος στις ανάγκες του πελάτη ή ασθενούς του. Η ευκαιρία για µουτζούρωµα ή 

πασάλειµµα µπορεί να αναζωογονήσει έναν ανεσταλµένο υποκείµενο ή µπορεί να φοβίσει 

εξαιρετικά. Μερικές φορές, αλλάζοντας το µέσο µπορεί να διευκολύνει το υποκείµενο όταν 

βρίσκεται σε ρουτίνα. Το σηµαντικό είναι ότι ο θεραπευτής θα πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε το 

τι µπορεί να ζωντανέψει-προκαλέσει κάθε µέσο, µε τα πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς που 

προσφέρει, ώστε να επιλεχθεί το πλέον κατάλληλο (Wadeson, 1980).   

 

6.3.   Το σχέδιο ως ψυχοδιαγνωστική δοκιµασία 

 

6.3.1.  Το Σχέδιο του Ανθρώπου 

∆εν µας εκπλήσσει το γεγονός ότι το ανθρώπινο ον είναι το αγαπηµένο θέµα των 

γραφικών δραστηριοτήτων τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών όποιο κι αν είναι το κοινωνικο-

πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ζουν. Ο άνθρωπος φαντάζεται το Θεό, εξερευνά τον κόσµο 

στον οποίο ζει, περιεργάζεται τον εαυτό του και προσπαθεί να αυτοπροσδιοριστεί, να 

αναπαρασταθεί και να εκφραστεί. Γι' αυτό οι ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν µε 

ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη της ανθρώπινης αναπαράστασης που ξεκινά µε  ένα κύκλο (το πρώτο 

κύτταρο που αργότερα χωρίζεται και κάθε νέο εξελίσσεται σε µέρος ενός διαφορετικού 

λειτουργικού οργάνου).  

Το πρώτο αυτό σχέδιο του Ανθρώπου είναι τόσο απλουστευµένο που µπορεί να εκφράζει επίσης: 

− µια αναγνώριση-ταύτιση µε το ανθρώπινο ον 

− µία συναισθηµατική εµπειρία 

− µία ωρίµανση αισθητηριακή-κινητική 

Πράγµατι, για να µπορεί να δηµιουργηθεί αυτό το σχέδιο, το παιδί χρειάζεται να αναγνωρίζει ήδη 

τον εαυτό του ως άνθρωπο και να αναφέρεται σε εικόνες εσωτερικευµένες, προερχόµενες από την 

εµπειρία του, το περιβάλλον του και τα πολιτισµικά στερεότυπα σχετικά µε το σώµα του. Έτσι, το 

σχέδιο του Ανθρώπου είναι την ίδια στιγµή µία αναπαράσταση ενός σωµατικού σχεδίου και µιας 

προβολής της εικόνας ενός όντος που έχει βιώσει συναισθηµατικές εµπειρίες. 
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Το σχέδιο του Ανθρώπου αναπτύσσεται και εµπλουτίζεται µε λεπτοµέρειες καθώς το παιδί 

µεγαλώνει. Επίσης, οι επαγγελµατίες ψυχολόγοι έχουν ψάξει για να περιγράψουν τα ατοµικά 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά του παιδιού ξεκινώντας από τις παραστατικές δοκιµασίες 

συµπεριλαµβανοµένου του σχεδίου του Ανθρώπου. Αυτό ο τύπος δοκιµασίας χρησιµοποιείται 

αρχικά στην ψυχοµετρία και οι πλέον εφαρµοσµένες δοκιµασίες είναι: 

− το τεστ του H. Fay: “µία κυρία περπατάει και βρέχει” (une dame se promène et il pleut), 1924 

και 

− το τεστ του F. Goodenough: “σχεδιάστε έναν άνθρωπο” (test du Bonhomme ή Draw a man 

test), 1926. 

Και άλλοι συγγραφείς εµπνεύστηκαν από αυτά και τα τροποποίησαν ανάλογα µε το 

πολιτισµικό πλαίσιο. Αυτές οι δοκιµασίες χρησιµοποιούνται για να παρακολουθήσουµε τη 

διανοητική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού µεταξύ τριών και δώδεκα ετών. 

Χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα ως συµπληρωµατικές µαζί µε άλλες δοκιµασίες και χάρη στις 

προσπάθειες της στατιστικής εγκυρότητας, µας προσφέρουν µια καλή εκτίµηση της διανοητικής 

ανάπτυξης.  

Όµως, αυτά τα παραστατικά σχέδια είναι πολύ ευαίσθητα σε προβλήµατα αντιληπτικο-

κινητικά, χωρικής δόµησης, σωµατικού περιγράµµατος (νευρολογική αναπαράσταση του 

πραγµατικού σώµατος) και 'συναισθηµατικότητας'. Όλα αυτά τα µειονεκτήµατα ώθησαν άλλους 

επαγγελµατίες να προτείνουν διορθώσεις στο επίπεδο της κλίµακας νοηµοσύνης του F. 

Goodenough. Ανάµεσα σε αυτούς, ο K. Machover πρότεινε το τεστ ενός Προσώπου 

χρησιµοποιούµενο αυτή τη φορά ως µια προβολική δοκιµασία. Αυτή η δοκιµασία επιτρέπει την 

περιγραφή συµπεριφορών της προσωπικότητας αντιµετωπίζοντάς τη ως µία δυναµική σχετικά µε 

τις ενδοσυστηµικές αλληλεπιδράσεις. Ο J. Buck συσχέτισε τη δοκιµασία του Προσώπου µε αυτή 

του Σπιτιού και του ∆έντρου για να δηµιουργήσει ένα σύνολο. Το σχέδιο του Προσώπου θα του 

επέτρεπε να δει εάν το θέµα είναι ικανό να αναπαραστήσει τα χαρακτηριστικά του φύλου που 

ήθελε να αναπαραστήσει σαν να επρόκειτο για αυτοπορτρέτο. 

Επίσης, ο σκοπός κάποια άλλη στιγµή ήταν να δοθεί η δυνατότητα για δύο 

αναπαραστάσεις του θέµατος σχετικά µε το φύλο και το αντίθετο φύλο. Το θηλυκό και το αρσενικό 

θα µας εισήγαγαν στην αντίληψη του παιδιού από τη µία πλευρά σχετικά µε τη θέση του στο 

περιβάλλον και από την άλλη πλευρά, θα αναπαριστούσαν τις δύο πλευρές yin και yang της 

προσωπικότητάς του όπως και τη διαδικασία δόµησης της σεξουαλικής του ταυτότητας (Kim-chi, 

1976).   
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6.3.2.   Η εξέλιξη του σχεδίου του Ανθρώπου ανάλογα µε την ηλικία 

Πριν από την ηλικία των τριών ετών ο τρόπος γραφής των παιδιών δε διαφοροποιείται. 

Κατά τα τρία έτη, παρουσιάζεται το πρώτο σχέδιο που αναπαριστά την ανθρώπινη µορφή: ένας 

κύκλος λίγο ή πολύ κλειστός, µε κάποιες γραµµές κρεµασµένες πάνω του που µπορούµε να τις 

αναγνωρίσουµε ως χέρια και πόδια. Είναι ένας Άνθρωπος-κάµπια, µία µοναδικότητα, ένα εγώ µέσα 

στα πρώτα του σύνορα απέναντι σε ένα άλλο. 

             Εικ. 3  Άνθρωπος “πλοκάµι”.  Κορίτσι ηλικίας: 5ετών και 5 µηνών. 

 

Στα 4 έτη: η φάση του πρόχειρου γραψίµατος έχει τελειώσει και η αναπαράσταση του 

σώµατος-πλοκαµιού γίνεται πιο συχνή µε µια βελτίωση (οι βραχίονες που εξέρχονται από το 

κεφάλι χωρίζονται προς τα κάτω), (Εικ. 3).  



                                                                                                                                                          65 

Εικ. 4  Τυπικό σχέδιο-Άνθρωπος αυτής της ηλικίας. Αγόρι ηλικίας: 5 ετών και 5 µηνών. 

 

Κοντά στα 5 έτη: η ανθρώπινη αναπαράσταση παίρνει µορφή. Το κεφάλι, το σώµα και τα 

µέλη είναι παρόντα. Ο τύπος λοιπόν του Ανθρώπου έχει δύο ωοειδή σχήµατα µε µέλη (χέρια µε 

δάχτυλα και πόδια χωρίς δάχτυλα), (Εικ. 4). 

Ξεκινώντας τα 5 έτη: το σχέδιο του Ανθρώπου εξελίσσεται πολύ γρήγορα µε βελτιώσεις 

και εµπλουτισµούς. Τα µέλη γίνονται δισδιάστατα και δυναµικά. Αυτός ο δυναµισµός είναι αρχικά 

στατικός: το ένα από τα δύο χέρια είναι σε επαφή µε ένα αντικείµενο (Εικ. 8). Σε επόµενο χρόνο, 

ζωντανεύει µια κίνηση αµφίπλευρη και συµµετρική (τα δύο χέρια είναι τεντωµένα οριζόντια ή 

σηκωµένα), (Εικ. 6,7). Η υπεροχή της αριστερής ή δεξιάς πλευράς θα αποτελέσει µια νέα φάση. Η 

αναπαράσταση της κατεύθυνσης και της διαδροµής δηλώνει το τελικό στάδιο της κίνησης (κατά τα 

8-9 έτη), (Εικ. 5). Οι ενδυµατολογικές λεπτοµέρειες εµπλουτίζονται όλο και περισσότερο και η 

διαφοροποίηση του φύλου υποδηλώνεται καθαρά. Αντίθετα µε τα σχέδια του Σπιτιού και του 

δέντρου, το σχέδιο του Προσώπου δεν τοποθετείται στο κάτω άκρο της σελίδας ως βάση. Ο 

άνθρωπος είναι τοποθετηµένος ολοκληρωτικά στη σελίδα του χαρτιού παρά την τάση να 

σχεδιάζεται στο κάτω µέρος της. Γρήγορες εξελίξεις ακολουθούν µέχρι την ηλικία των 8 ετών µε 

τη µορφή των λεπτοµερειών στο πρόσωπο, το ανάγλυφο του σώµατος, τις αναλογίες των µελών σε 

σχέση µε το σύνολο, τις ενδυµατολογικές λεπτοµέρειες και την παρουσία ενός περιβάλλοντος. 
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Εικ. 5   ∆ιαδροµή (Εξελιγµένη µορφή για αυτή την ηλικία). Κορίτσι ηλικίας: 6 ετών και 5 µηνών. 

Εικ. 6 Αµφίπλευρος στατικός δυναµισµός. Κορίτσι ηλικίας: 6 ετών και 5 µηνών. 

 

Κατά τα 7-8 έτη: το πρόσωπο µπορεί να παρουσιάζεται προφίλ και τα πόδια να είναι 

προσανατολισµένα στην ίδια κατεύθυνση. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, για ένα δεξιόχειρα, 

το προφίλ είναι γυρισµένο στα αριστερά. Σύµφωνα µε τον J. Royer, ξεκινώντας από τα 8 έτη και 

κυρίως στα 9, οι πρόοδοι επιβραδύνονται αν και οι αποκτήσεις νέων στοιχείων συνεχίζονται κατά 

την εκλέπτυνση των λεπτοµερειών µέχρι την ηλικία των 12 ετών. 
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Εικ. 7  Άνθρωπος (Μορφή λίγο εξελιγµένη             Εικ. 8  Στατικός δυναµισµός (Χέρι σε επαφή µε    

για αυτή την ηλικία). Αγόρι ηλικίας: 6 ετών           αντικείµενο). Αγόρι ηλικίας: 8 ετών και 11  

και 10 µηνών.                                                           µηνών.             

 

      Εάν συγκρίνουµε τις δηµιουργίες των κοριτσιών µε αυτές των αγοριών: 

− από µία πλευρά ποιοτική, η υπεροχή των κοριτσιών είναι σχεδόν εδραιωµένη κυρίως κατά την 

ηλικία των 7-8 ετών και παραµένει απαράλλαχτη µέχρι τα 12 έτη. 

− επίσης, από µία πλευρά ποιοτική, τα αγόρια υπερέχουν των κοριτσιών στο ρεαλισµό των 

χρωµάτων και σε µια καλύτερη αντίληψη των σωµατικών στοιχείων, των ρούχων και των 

αξεσουάρ ξεκινώντας από τα 8 έτη (Kim-chi, 1976). 

 

Εάν συνεχίσουµε την εξέλιξη του σχεδίου του Ανθρώπου από την πλευρά της απόκτησης 

της εικόνας του σώµατος, ο A. Abraham προτείνει πέντε φάσεις που ακολουθούν και που η 

καθεµία υποδηλώνει µια συγκεκριµένη εικόνα του σώµατος και της δυναµικής της κατά την ηλικία 

2-5 ετών: 

α. στην πρόχειρη γραφή που δε διαφέρει από τα ελικοειδή σχήµατα, υπάρχει µια αναπαράσταση 

της εικόνας του  αρχαϊκού σώµατος της συµβιωτικής εσω-ουρηθρικής περιόδου.  

β. στην πρόχειρη γραφή που διαφοροποιείται, οι κύκλοι αρχίζουν να κλείνουν και να διαχωρίζονται 

από το µάγµα. Αυτοί οι κύκλοι είναι οι πρώτες αναπαραστάσεις µιας εικόνας του σώµατος που 
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διαφοροποιείται, σε λειτουργία µε έναν εαυτό στη διαδικασία διαχωρισµού από τον άλλο. 

γ. η κάµπια αναπαριστά την κοινωνικοποιηµένη εικόνα του σώµατος του στοµατικού σταδίου. 

δ. το σώµα µε τα πλοκάµια τελειοποιηµένη εικόνα του σώµατος του στοµατικού σταδίου και της 

κινητικής και πρωκτικής κατάκτησης. 

ε. το άρτιο σώµα, µε τη καθαρή διάκριση ανάµεσα στο κεφάλι, το σώµα και τα πόδια, αντιστοιχεί 

στη µορφοποίηση της εικόνας του σώµατος µε σεξουαλικά ένστικτα στη διαδικασία της 

ολοκλήρωσης. Η ταυτότητα του εαυτού έχει ήδη κλείσει και σταθεροποιηθεί µέσω της σωµατικής 

υπόστασης, ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα της λύσης της οιδιπόδειας σύγκρουσης.  

Αυτή η εικόνα του σώµατος, όντας ορισµένη ως δυναµική και αποκτηµένη, υποβάλλεται 

σε φαινόµενα παλινδρόµησης ή καθήλωσης σε προηγούµενα στάδια. Θα ήταν συνετό, να 

καταφεύγουµε στην επανεφαρµογή των τεστ (retest) ή να έχουµε περισσότερα σχέδια του ίδιου 

θέµατος για να σχηµατίσουµε µία διάγνωση (Kim-chi, 1976).  

 

6.3.3.   Ποιοτική ανάλυση του σχεδίου του Ανθρώπου 

Σηµαντικές λεπτοµέρειες: το κεφάλι, τα δύο µάτια, τα δύο αυτιά, το στόµα, το σώµα, οι 

δύο βραχίονες, τα δύο πόδια. 

 

 Αλληλουχία των λεπτοµερειών. - Η συνηθισµένη σειρά είναι είτε από το πάνω µέρος προς 

τα κάτω: κεφάλι, λεπτοµέρειες του κεφαλιού (µάτια, µύτη, στόµα, αυτιά), λαιµός, πάνω µέρος του 

σώµατος (βραχίονες, χέρια, δάχτυλα), κάτω µέρος του σώµατος (πόδια), είτε από τα πόδια, το 

σώµα, τα χέρια κ.λ.π., δηλαδή από κάτω προς τα πάνω. Όλες οι άλλες αλληλουχίες θα πρέπει να 

σηµειώνονται. Οι δισταγµοί έχουν µεγάλη σηµασία, όπως για παράδειγµα: 

− ∆ισταγµοί στην αναπαράσταση του προσώπου: επιθυµία για όσο το δυνατόν καθυστέρηση της 

ταυτοποίησης του προσώπου. 

− ∆ισταγµοί στο σχέδιο των χεριών και των δαχτύλων: αξιοσηµείωτη απροθυµία για να 

συναντηθεί µε το περιβάλλον (Kim-chi, 1976). 

 

1. Το κεφάλι. - Αναπαριστά τη ζώνη της διανοητικής λαχτάρας, του λογικού ελέγχου αλλά      

              επίσης την έδρα της φανταστικής ζωής, τη φαντασία. 

  - Ενισχυµένο περίγραµµα: µεγάλες προσπάθειες για να διατηρηθεί ο έλεγχος µπροστά στην   

  απώλεια. 

- Κεφάλι ογκώδες: απόδοση έµφασης στην ευφυΐα ή τη φαντασία ως πηγή ικανοποίησης. 

Στα σχέδια των υποκειµένων µε αδύναµο διανοητικό επίπεδο, τα κεφάλια είναι συνήθως 

ευµεγέθη.  
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- Κεφάλι ιδιαίτερα µικρό: Σύµφωνα µε K. Machover: άρνηση του διανοητικού ελέγχου 

σχετικά µε τις σωµατικές ορµές. Σύµφωνα µε J. Buck: έκφραση της ενοχλητικής επιθυµίας 

για άρνηση των οδυνηρών σκέψεων και των συναισθηµάτων ενοχής. 

- Κεφάλι γυρισµένο (που κοιτά µακριά): συναίσθηµα αποφυγής.      

 

2. Τα µαλλιά. - Έκφραση της ενηλικίωσης ή αναζήτηση της ενηλικίωσης (ίδια σηµασία και 

για την τριχοφυΐα στο θώρακα των ανδρών). Οι ενήλικες τείνουν να υπερφορτώνουν τα 

µαλλιά και να τους δίνουν µια συγκεκριµένη µορφή.  

-  Μαλλιά πλούσια ή βαριά σκιασµένα: άγχος σχετικά µε ιδέες. 

- Μαλλιά µακριά και µη σκιασµένα: έντονη και ταυτόχρονη έλξη και απώθηση σε 

σεξουαλικό επίπεδο. 

-  Μούσι και µουστάκια: φαλλικό υποκατάστατο, αρσενικό σύµβολο. 

 

3. Το πρόσωπο. - Ένδειξη της κοινωνικής προσαρµογής. 

- Έµφαση στο πρόσωπο: συνειδητές προσπάθειες για διατήρηση ενός κοινωνικά αποδεκτού 

προσώπου. 

- Η έκφραση του προσώπου: συναισθηµατική κατάσταση του υποκειµένου (φόβος, 

επιθετικότητα, κ.λ.π.) 

 

           4. Τα µάτια. - Υποδοχείς των οπτικών ερεθισµάτων. Είναι η πιο αποκαλυπτική λεπτοµέρεια                  

           του προσώπου.  

           - Μάτια βαθουλωτά χωρίς κόρες: απροθυµία αποδοχής των οπτικών ερεθισµάτων. 

           - Μάτια κλειστά: βαθιά επιθυµία για αποφυγή των δυσάρεστων ερεθισµάτων. 

           - Μάτια ως δύο τελείες: φυσιολογικό για τα µικρά παιδιά (3-4 ετών), για τους ενήλικες και  

           ηλικιωµένους δηλώνουν δυσπιστία.  

           - Μάτια γουρλωµένα: περιέργεια, επιθυµία για όραση (ηδονοβλεψία). 

           - Μάτια µικρά: επιθυµία για τη λιγότερη δυνατή όραση. 

           - Μάτια προσηλωµένα σε κάτι: θα πρέπει να γνωρίζουµε αυτό που το υποκείµενο κοιτάει ή   

           αυτό που αποφεύγει να κοιτάξει. 

           - Παρουσία βλεφαρίδας ή φρυδιού: αισθητικές ανησυχίες. 

          
          5. Η µύτη. - Είναι συχνά ένα φαλλικό ισοδύναµο ή φόβος του ευνουχισµού, η ενοχή του  

          αυνανισµού. 
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6. Το στόµα. - Υποδοχέας ευχάριστων αισθήσεων στην πρώιµη παιδική ηλικία. Θα  

           µπορούσαν να ήταν διατροφικές ή ερωτικές, ένα όργανο επίθεσης όταν τα δόντια είναι  

         σχεδιασµένα.  

- Στόµα πολύ µεγάλο: στοµατικός ερωτισµός. Όσο περισσότερα χαρακτηριστικά του  

          στόµατος είναι σχεδιασµένα, τόσο µεγαλύτερη είναι και η παλινδρόµηση. Το στόµα συχνά  

         χρησιµοποιείται για να εκφραστεί το συναίσθηµα στο σχέδιο του Ανθρώπου: κατάσταση της  

         τάσης ( σφιγµένο ή γραµµικό), απουσία στόµατος: στοµατική ενοχή. 

 
7. Το πηγούνι. - Αρσενικό σύµβολο όταν είναι καθαρά δηλωµένο. 

- Έµφαση: ανάγκη για κοινωνική κυριαρχία. 

- Αδύναµα σχεδιασµένο: αίσθηµα κοινωνικής αδυναµίας. 

 

8. Τα αυτιά. - Είναι σπάνια εµφανή. 

- Έµφαση: Ασυγκράτητη επιθυµία να ακούσει όσα λέγονται για εκείνον. 

- Μικρή έµφαση: Επιθυµία για αποφυγή κριτικών. Συνήθως σχεδιάζονται υπερτροφικά από 

αδύναµους µαθητές. 

 

9. Ο λαιµός. - Ενώνει το κεφάλι µε το σώµα, αποτελεί ένδειξη συντονισµού ανάµεσα σε δύο 

µέρη (τη ζώνη των ορµών και τη ζώνη του ελέγχου). 

- Λαιµός µονοδιάστατος: αδύναµος συντονισµός. 

- Όταν δε σχεδιάζεται µε βάση τη φυσιολογική αλληλουχία (κεφάλι-λαιµός-σώµα): 

σύγκρουση ανάµεσα στον έλεγχο και την έκφραση των συναισθηµάτων. 

- Ολική απουσία λαιµού: ευχαρίστηση σχετικά µε τις ενστικτώδεις συµπεριφορές. Συχνή σε 

µικρά παιδιά. 

- Μακρύς, δισδιάστατος λαιµός: φιλοδοξία, περιέργεια.  

 

10. Ο κορµός. -  Έδρα των θεµελιωδών αναγκών και συµπεριφορών. 

- Μεγάλος κορµός: παρουσία πολλών ανικανοποίητων συµπεριφορών στις οποίες το 

υποκείµενο δίνει πολλή προσοχή. 

- Μικρός κορµός (σε δυσαναλογία µε άλλα µέρη του σώµατος, όπως στην περίπτωση ενός 

µεγάλου κορµού): άρνηση των σωµατικών ορµών ή συναίσθηµα κατωτερότητας ή και τα 

δύο.  

- Κορµός πολύ αδύνατος: δυσφορία για το σώµα, φόβος πάχους ή κακή υγεία (Kim-chi, 

1989). 
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Α. Το ανώτερο µέρος του σώµατος  

1. Οι ώµοι. - Η µορφή των ώµων είναι ένδειξη του συναισθήµατος της ισχύος και της 

θεµελιώδους δύναµης του ατόµου. 

- Ώµοι πολύ µεγάλοι: ανάγκη για ισχύ. 

- Ώµοι αδύνατοι: συναισθήµατα κατωτερότητας. 

- Ώµοι άνισοι: εσωτερική δυσαρµονία της προσωπικότητας ή σύγκρουση του σεξουαλικού 

ρόλου. 

- Καλοσχεδιασµένοι, στρογγυλοί: καλή ισορροπία. 

- Τετραγωνισµένοι ώµοι: υπεραµυντικότητα, εχθρική διάθεση. 

 
2. Το στήθος. - Έµφαση στο στήθος ενός θηλυκού Ανθρώπου: µητρική εξάρτηση ή πρώιµη 

στοµατική µαταίωση ή στοµατικός ερωτισµός ή αποδοχή, αξιοποίηση της θηλυκότητας. 

 

3. Το ανάστηµα. - Σύµφωνα µε K. Machover, το µέγεθος του αναστήµατος συντονίζει τη 

συµπεριφορά δύναµης (υπερέχον µέρος του σώµατος) µε τη σεξουαλική συµπεριφορά 

(κατώτερο µέρος του σώµατος). 

- Έµφαση στο µέγεθος του αναστήµατος (δυσκολία σχεδιασµού της µέσης ή επιβαρυµένη 

µέση): ένδειξη σύγκρουσης ανάµεσα στον έλεγχο και την έκφραση της σεξουαλικής 

συµπεριφοράς (Kim-chi, 1976).  

 

Β. Το κατώτερο µέρος του σώµατος (θεωρείται ως έδρα των σεξουαλικών συµπεριφορών) 

- Τα γεννητικά όργανα: παρουσία ή απουσία του σχεδιασµένου Ανθρώπου στην πρόσοψη 

και γυµνός: ύπαρξη σεξουαλικών προβληµάτων. Η αναπαράσταση των σεξουαλικών 

οργάνων είναι φυσιολογική σε παιδιά πριν τα 5 έτη.  

- Ογκώδεις γλουτοί ή έµφαση στους γλουτούς: τάση για οµοφυλοφιλία (ιδιαίτερα στα 

αρσενικά υποκείµενα). 

- Εντερικά όργανα: παθολογική ένδειξη για τους ενήλικες (Kim-chi, 1976). 

 

Γ. Ανώτερα και κατώτερα µέλη  

Τα ανώτερα µέλη: 

1. Οι βραχίονες. - Οι βραχίονες είναι όργανα ελέγχου και ανταλλαγής µε το περιβάλλον. 

Είναι µια ένδειξη κοινωνικής προσαρµογής. 

- Μακριοί βραχίονες: πολλές φιλόδοξες προσπάθειες για προσωπική εκπλήρωση.  
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- Κοντοί βραχίονες: λίγες φιλόδοξες προσπάθειες. 

- Μεγάλοι βραχίονες: συναισθήµατα δύναµης για πραγµατοποίηση των προσπαθειών. 

- Μικροί βραχίονες:συναισθήµατα αδυναµίας. 

- Βραχίονες που είναι περισσότερο παχιοί στο σηµείο των χεριών απ' ότι στους ώµους: 

έλλειψη ελέγχου, παρορµητισµός στη δράση. 

 

Η θέση των βραχιόνων: 

- Εύκαµπτοι, χαλαρωµένοι: καλή προσαρµογή. 

- Τεντωµένοι δίπλα στο σώµα: ακαµψία, σκληρότητα. 

- Σταυρωµένοι στο στήθος: εχθρική στάση. 

- Πίσω από την πλάτη: απροθυµία για συνάντηση µε άλλον, συναίσθηµα ενοχής.  

-Σταυρωµένοι µε τρόπο που τα χέρια τοποθετούνται στα γεννητικά όργανα: συχνά 

σχεδιασµένοι από γυναίκες µε σεξουαλικά προβλήµατα ή µελαγχολικές. 

- Απόµακροι και τεντωµένοι προς το περιβάλλον: κοινωνικότητα. 

- Απουσία βραχιόνων (όταν το υποκείµενο δεν είναι άτονο, εξασθενηµένο): πολύ δυνατό 

συναίσθηµα δυσπροσαρµογής, εξερεύνηση αυτοκτονικών τάσεων, υποψία για δυνατό φόβο 

ευνουχισµού.  

 

2. Τα χέρια. - Είναι όργανα πιο εξελιγµένα για µία δράση επίθεσης ή άµυνας µέσα στο 

περιβάλλον.  

- Απουσία χεριών: ανικανότητα για δηµιουργία κοινωνικών επαφών, συναίσθηµα ενοχής. 

- Χέρια έντονα σκιασµένα: συναίσθηµα ενοχής εξαιτίας του αυνανισµού (να ληφθεί υπόψιν: 

ο αυνανισµός βιώνεται ως ένοχος?) 

- Οι γροθιές σφιγµένες: ένταση, εχθρότητα. 

- Χέρια δυσανάλογα µεγάλα: παρορµητισµός και αδεξιότητα στη δράση στις κοινωνικές 

σχέσεις.  

- Χέρια µέσα στις τσέπες: αποφυγή ελέγχου (αλλά να ληφθεί υπόψιν σε ότι αναφέρει το 

υποκείµενο ότι κάνουν τα χέρια µέσα στις τσέπες) ή αυτο-ερωτισµός.  

- Χοντρά δάχτυλα όπως τα άκρα (µε τα χέρια σε ατελή ανάπτυξη ή σε προεξοχή στην άκρη 

του χεριού): εχθρότητα. 

- ∆άχτυλα σε σχήµα πετάλου άνθους: εµφάνιση παιδικότητας. 

- ∆άχτυλα σε µία ή δύο διαστάσεις τελειωµένα µε µία 'θηλιά': συνειδητές προσπάθειες για 

καταστολή των επιθετικών ορµών.  
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Τα κατώτερα µέλη:  

1. Οι κνήµες. - Είναι όργανα µετακίνησης και επαφής µε το περιβάλλον. 

- ∆υσανάλογα µακριές κνήµες: µεγάλες προσπάθειες για αυτονοµία. Εάν οι κνήµες 

'κόβονται' στο κάτω µέρος της σελίδας: η έλλειψη αυτονοµίας είναι σχεδόν προφανής. 

Ρωτάται το υποκείµενο µέχρι που οι κνήµες µπορούν να επιµηκυνθούν. 

- Ανισότητα στα σχήµα (µήκος, πλάτος ή και τα δύο) ανάµεσα στις δύο κνήµες: ταυτόχρονη 

έλξη και απώθηση σχετικά µε την προσπάθεια της αυτονοµίας ή της ανεξαρτησίας. 

 

Η θέση των κνηµών:  

- Το σχέδιο φαίνεται να βιάζεται και να τρέχει στα τυφλά: συναίσθηµα πανικού. 

- Μία ελεγχόµενη πορεία όπως µία πορεία µε τα πόδια: ανάγκη για απελευθέρωση ή για 

πραγµατοποίηση κάποιου, δυναµισµός. 

- Ένα ήρεµο βάδισµα: καλή προσαρµογή. 

- Κνήµες σφιγµένες σε µια στάση άκαµπτη: ένταση και σκληρότητα-αυστηρότητα. 

- Κνήµες πλατιά τοποθετηµένες: συναίσθηµα ανασφάλειας ή έλλειψης ή και τα δύο (να 

ληφθούν υπόψιν άλλα χαρακτηριστικά του σχεδίου). 

- Καθιστή θέση: στατικός δυναµισµός, υποκείµενο θλιµµένο ή αναδιπλωµένο στον εαυτό 

του. 

- Κνήµες αδύνατες ή σκιασµένες: κατάσταση φυσικής αδυναµίας. 

Οι κινήσεις παρουσιάζονται πιο συχνά στο σχέδιο του Ανθρώπου από ότι σε άλλα σχέδια.  

 

2. Τα γόνατα. - Είναι σπάνια σχεδιασµένα. 

- Έµφαση και ιδιαίτερα υπερφορτωµένες γραµµές των γονάτων ή των αρθρώσεων: 

οµοφυλοφιλικές τάσεις ή σηµάδι υποχονδριακών ανησυχιών. 

 

3. Τα πόδια . - Είναι όργανα του ελέγχου και της τροποποίησης της κίνησης αλλά ενίοτε 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως όπλα. Βρίσκονται σε επαφή µε τη µέση, µπορούν να 

φέρουν ενδείξεις ανασφάλειας ή φόβου.  

- Πόδια µε πολλές λεπτοµέρειες, ιδιαίτερα µε σχολαστικές λεπτοµέρειες των παπουτσιών, 

των δαχτύλων κ.λ.π.: έµµονες τάσεις µε τα θηλυκά συστατικά. Παρατήρηση: τα πόδια έχουν 

λεπτοµέρειες πιο φτωχά σχεδιασµένες από τις άλλες λεπτοµέρειες του σώµατος. 

- Πόδια δυσανάλογα µακριά: ανάγκη για ασφάλεια. 

- Πόδια δυσανάλογα µικρά: εξάρτηση. 

- Πόδια που προεξέχουν: φαλλικό υποκατάστατο, φόβος ευνουχισµού. 
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Για ένα υποκείµενο µε δείκτη νοηµοσύνης µέτριο ή υψηλότερο, εάν τα πόδια είναι 

σχεδιασµένα διαµετρικά αντίθετα προς ένα πρόσωπο απέναντι: έντονα συναισθήµατα 

ταυτόχρονης έλξης και απώθησης (Kim-chi, 1976). 

 

∆. Το σχέδιο του Ανθρώπου στο σύνολό του  

1. Για τα υποκείµενο µε µέτριο ή χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης: το σχέδιο του Ανθρώπου 

είναι ο καθρέφτης των φυσικών ανωµαλιών. 

2. Αποτελεί την ένδειξη του βαθµού αποδοχής του σεξουαλικού ρόλου σύµφωνα µε τη 

θηλυκή ή την αρσενική όψη του σχεδίου, σε σχέση µε το φύλο του δηµιουργού. 

3. Εάν υπάρχει καθαρή διαφορά ανάµεσα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του 

Ανθρώπου: σύγχυση του σεξουαλικού ρόλου ή αµφιθυµία. 

4. Άνθρωπος σχεδιασµένος µε µορφή ραβδιού: οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι δυσάρεστες, 

απουσία αισθήµατος άνεσης µε το σώµα. 

Το προφίλ: δηλώνει µία στάση αποφυγής ή απόδρασης. 

5. Οι αριστερόχειρες σχεδιάζουν το προφίλ στα δεξιά ενώ οι δεξιόχειρες συνήθως στα 

αριστερά. Η αναστροφή των συνήθων προφίλ: συνειδητές προσπάθειες του ατόµου να 

κοινωνική αποδοχή.  

6. Για τον Machover: το προφίλ συµβολίζει την αποφυγή. Για τον Buck: το προφίλ δηλώνει 

διστακτικότητα στις κοινωνικές σχέσεις. 

7. Το “απόλυτο προφίλ” (ένα χέρι και ένα πόδι να είναι µόνο ορατά): παρανοϊκή αντίδραση, 

αντιθετική στάση (Kim-chi, 1976).   

 
Λεπτοµέρειες µη ουσιαστικές 

1. Τα ρούχα. - Για τον Machover: α. Τα υποκείµενα που υπερφορτώνουν τα ρούχα µε 

λεπτοµέρειες είναι υποκείµενα επιφανειακά κοινωνικά και εξωστρεφή ή ναρκισσιστικά. β. 

Τα υποκείµενα που υπερφορτώνουν τους µύες του σώµατος έχουν σχιζοειδή τάση ή είναι 

εγωκεντρικά. 

 

2. Η µέση. - Έµφαση στη µέση: σεξουαλικές ανησυχίες ή απασχόληση µε το πρόβληµα αλλά 

επίσης το υποκείµενο προσπαθεί να τις ελέγξει. 

 

3. Η γραβάτα ή ο φιόγκος. -  Φαλλικά υποκατάστατα.  

 

4. Ακµή προσώπου ή κουµπιά. - Τα υποκείµενα µεσαίου ή υψηλού επιπέδου νοηµοσύνης 
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που σχεδιάζουν πλήθος από κουµπιά ή ακµή προσώπου στον Άνθρωπο: σηµάδι 

παλινδρόµησης, παιδικής εξάρτησης. Όταν σχεδιάζονται από µικρά παιδιά: είναι µητρική 

εξάρτηση. 

 

5. Ρούχα θερµά. - Ανάγκη για τρυφερότητα, συναισθηµατική ζεστασιά. 

 

6. Επιπρόσθετες λεπτοµέρειες 

- Πίπα, τσιγάρο, πούρο: στοµατικός ερωτισµός. 

- Ραβδί, γκλοµπ, ξίφος: όπλα ή φαλλικά υποκατάστατα. 

 
Σχετικά µε τα σχέδια του Σπιτιού και του ∆έντρου, το σχέδιο του Ανθρώπου είναι 

περισσότερο από κάθε άλλο ένα αυτοπορτρέτο (Kim-chi, 1976). 

 

Α. Σε προσωπικό επίπεδο 

Το σχέδιο του Ανθρώπου είναι από µόνο του µια πηγή πληροφοριών σχετικά µε την 

κατάσταση της αναπαράστασης της σωµατικής εικόνας καθώς και της συναισθηµατικής 

ωριµότητας του υποκειµένου.  

 

1. Η σωµατική εικόνα. - Η αναπαράσταση επιτρέπει να καθοριστεί το επίπεδο της 

ανάπτυξης καθώς και τα πιθανά προβλήµατα από την ποιότητα, την παρουσία ή απουσία, 

την καλή ή όχι τοποθέτηση των λεπτοµερειών του σχεδιασµένου σώµατος. Για παράδειγµα, 

για ένα παιδί 6 ετών (αγόρι ή κορίτσι), είναι φυσιολογική η αναπαράσταση ενός 

αναγνωρίσιµου ανθρώπου µε κεφάλι και µαλλιά, πρόσωπο, ένα σώµα περισσότερο µακρύ 

απ' ότι φαρδύ, βραχίονες δισδιάστατους και προσκολληµένους στο σώµα αντί στο κεφάλι, 

δισδιάστατα πόδια προσκολληµένα επίσης στο σώµα κ.λ.π. Αντίθετα, ένα παιδί 6 ετών που 

σχεδιάζει έναν Άνθρωπο-'πλοκάµι' (χαρακτηριστικό σχέδιο παιδιού ηλικίας 4 ετών)  θα 

ήταν ύποπτο για νοητική καθυστέρηση. Αυτό εµπλέκει µια πιο βαθιά εξερεύνηση της 

περίπτωσης µε άλλες διαδικασίες. Όταν πρόκειται για σχέδια παιδιών µεταξύ 4 και 12 ετών, 

η γνώση των εξελικτικών ενδείξεων δοσµένες από το 75% του πληθυσµού της κάθε ηλικίας 

είναι διαθέσιµη για τους επαγγελµατίες ψυχολόγους ώστε να µπορούν να καθορίσουν εάν 

µια ένδειξη είναι πρόωρη, συχνή ή σπάνια για αυτή την ηλικία.  

 

2. Η προβολή των ατοµικών προβληµάτων  

Το σχέδιο του Ανθρώπου ενός παιδιού, ενός έφηβου ή ενός ενήλικα αποτελεί µια ανάκλαση  
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της ατοµικής ιστορίας στην οποία οι διαδικασίες της φυσικής, νοητικής και 

συναισθηµατικής ωρίµανσης είναι εσωτερικά συνδεδεµένες. Αντίθετα µε τα θέµατα του 

Σπιτιού και του ∆έντρου, το ερέθισµα απευθύνεται άµεσα στο ίδιο το άτοµο γιατί η 

αµυντική όψη είναι πολύ σηµαντική. Τα προβλήµατα που προβάλλονται µπορούν να 

αποκατασταθούν µέσω της απουσίας ή της ενίσχυσης της/των λεπτοµερειών, της φόρµας 

τους ή της επανάληψης ενός µόνο συµβολισµού σε πολλές λεπτοµέρειες. Για παράδειγµα, 

το φαλλικό σύµβολο µπορεί να δηλωθεί µέσα από µία ιδιαίτερα επιµήκη µύτη, πηγούνι, 

πόδια κ.λ.π. Η αποκατάσταση µιας παλινδρόµησης, µιας καθήλωσης, µιας εξέλιξης στην 

ιεραρχία των σταδίων στοµατικού, πρωκτικού, φαλλικού, γενετήσιου, κ.λ.π., επιτυγχάνεται 

µε τον ίδιο τρόπο (Kim-chi, 1976). 

 

Β. Σε επίπεδο σχέσεων 

1. Στην ικανότητα για επαφή µε το περιβάλλον. 

- Η στάση απέναντι στις διαπροσωπικές σχέσεις, το βίωµα της πίεσης από το περιβάλλον. 

-Η έκφραση ή ο έλεγχος των συναισθηµάτων, των ορµών, κ.λ.π., είναι τοµείς εξερευνήσιµοι 

ξεκινώντας από λεπτοµέρειες όπως οι βραχίονες, τα χέρια, το κεφάλι, τα σηµεία σύνδεσης 

στο κεφάλι, το πάνω και το κάτω µέρος του σώµατος καθώς και το µέγεθος του σχεδίου.  

 

2. Όµως, το πιο σηµαντικό σηµείο που αποκαλύπτεται από το σχέδιο αυτού του πρώτου 

ανθρώπου παραµένει το φύλο σε σχέση µε αυτό του δηµιουργού. Εάν το φύλο είναι το ίδιο 

ή αντίθετο, υποδηλώνει την αποδοχή του ή την εκτίµηση του άλλου ή σύµφωνα µε τον J. 

Buck, την ικανότητα για σχεδιασµό του επιλεγµένου φύλου. Εκτός από το έκδηλο υλικό, το 

λανθάνων περιεχόµενο µπορεί επίσης να αποκαλύψει τη δύναµη του ερµαφρόδιτου του 

υποκειµένου που θα ήταν ο καθρέφτης των βιωµάτων του απέναντι στις γονεϊκές εικόνες. 

Το σχέδιο του Ανθρώπου, παρά την αφύπνιση των πιο δυνατών µηχανισµών άµυνας, 

παραµένει µια πολύ πλούσια ανάκλαση των διαφορετικών όψεων της προσωπικότητας 

(Kim-chi, 1976). 

 

6.3.4.   Παραδείγµατα 

Το σχέδιο 1 ανήκει σε ένα νεαρό κορίτσι 18 ετών, µε απαγορεύσεις και εξάρτηση απέναντι 

στην οικογένεια αν και επιθυµεί διακαώς να ελευθερωθεί από αυτή. Σύµφωνα µε τον ψυχολόγο, 

είναι αγχωµένη, παθητική, εγωκεντρική, ζει µέσα στις αυταπάτες και στην ενίοτε παρανοϊκής 

φύσης φαντασία. Πρόσφατα, η κατάστασή της επιδεινώθηκε, υποφέρει από έκζεµα και χρόνια 

κόπωση. Το ύψος του θηλυκού σχεδίου ξεπερνά το χαρακτηριστικό ύψος για το φύλο και την 
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ηλικία της που είναι 8,3 εκατοστά. Αυτό το ύψος, θα ήταν µεγεθυµένο σχέση µε τις παρανοϊκές 

τάσεις σε συνδυασµό µε την ακατάλληλη µητέρα και µε τη φαντασία και την αντισταθµιστική 

ονειροπόληση (Abraham, 1976); 

         Σχέδιο 1.                                                                        Σχέδιο 2.  

 

Τα σχέδια 2 και 3 ανήκουν στον Joseph, ένα νεαρό αγόρι 14 ετών. Ο  Joseph, πρωτότοκος 

γιος µιας οικογένειας µέλους ισραηλινής κολεκτίβας, σπουδάζει ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Είναι 

χαρισµατικός στον τεχνικό τοµέα και οι δάσκαλοί του δεν παραπονούνται για καµία δυσκολία. 

Ωστόσο, δηλώνουν το “µεγάλο ενδιαφέρον” µε το οποίο ο  Joseph κατευθύνει τον εαυτό του: 

“χωρίς να σχετίζεται µε τους άλλους, θα κάνει πάντα, µε κοµψότητα, αυτό που επιθυµεί. Ωστόσο, 

δίνει την εντύπωση, πάντα σύµφωνα µε τους δασκάλους του, ότι οι άλλοι δεν είναι γι' αυτόν παρά 

εργαλεία που χειρίζεται ώστε αναπτύξει τις ικανότητές του και το επίπεδο της αυτοεκτίµησής του”. 

Το ύψος των σχεδίων θα εξέφραζε σωστά αυτό το καθορισµένο ναρκισσισµό, αυτή την αγάπη για 

τον εαυτό που παραµένει εντούτοις στα όρια του φυσιολογικού (Abraham, 1976)? 
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                             Σχέδιο 3.                                                                    Σχέδιο 4. 

 

Ο Gaby, ένα αγόρι 16 ετών, σχεδίασε ένα πολύ µικρό Άνθρωπο. Στην ηλικία των 2 ετών, 

δοκιµάστηκε από προσβολή πολιοµυελίτιδας στα χέρια καθώς και τα πόδια του. Στα 6 του χρόνια, 

άφησε τη δική του οικογένεια επειδή δεν µπορούσε να του παρέχει την απαραίτητη θεραπεία και 

υιοθετήθηκε από µια άλλη, ενώ τώρα βρίσκεται σε ειδικό ορθοπεδικό ινστιτούτο. Σήµερα, δεν τα 

καταφέρνει ούτε στο διάβασµα ούτε στη γραφή ικανοποιητικά, εξαιτίας των πραγµατικών του 

δυσκολιών (τα χέρια του τρέµουν µε αποτέλεσµα να µην πιάνει καλά το µολύβι ανάµεσα στα 

δάχτυλα). Γεµάτος δυσανασχέτηση απέναντι στους καθηγητές, είναι ικανός να  εκπληρώσει τα 

καθήκοντά του, µόνο σε µια ατµόσφαιρα ενθαρρυντική και µε διαρκή στήριξη. Το ύψος του 

σχεδίου δεν ξεπερνά τα τέσσερα εκατοστά, ενώ το µέσο ύψος για την ηλικία του είναι δεκατρία 

εκατοστά. Τα κατώτερα και τα ανώτερα µέλη είναι ορατά µειωµένα και παραµορφωµένα. Εάν ήταν 

µόνο η φυσική χειροτέρευση, αυτή θα αρκούσε. Είναι όµως όλη η εικόνα του εαυτού, µέσα στην 

αρνητική της εκτίµηση που εκφράζεται προφανώς από αυτό το µικρό και  δυστυχές σχέδιο 

(Abraham, 1976).    
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7.  Εκπαίδευση Θεραπευτών 
 

7.1.   Η ιστορία της εκπαίδευσης της θεραπείας µέσω των εικαστικών 

 

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε επίπεδο µεταπτυχιακού στη θεραπεία µέσω των 

εικαστικών δηµιουργήθηκε στο νοσοκοµείο Hahnemann στη Φιλαδέλφεια, στα τέλη της δεκαετίας 

του 1960. Πιο µπροστά, τη δεκαετία 1950, µαθήµατα για τη θεραπεία µέσω τέχνης δίδονταν στη 

Νέα Υόρκη από τη Margaret Naumburg και στο Washington School of Psychiatry στην 

Ουάσιγκτον, όµως το πρόγραµµα του Hahnemann ήταν το πρώτο το οποίο απένεµε δίπλωµα για τη 

θεραπείας µέσω τέχνης. Το ξεκίνηµα αυτό ακολουθήθηκε αµέσως από άλλα προγράµµατα 

µεταπτυχιακών που αναπτύσσονταν ραγδαία σε ολόκληρες τις Ηνωµένες Πολιτείες. Μέσα σε εφτά 

χρόνια σχετικά µε την τότε µικρή Αµερικανική Εταιρία της θεραπείας µέσω των εικαστικών 

(American Art Therapy Association), είχαν ιδρυθεί είκοσι προγράµµατα επιπέδου µεταπτυχιακού 

και περισσότερα είχαν αρχίσει ήδη από τότε. Αυτή τη στιγµή, έχουν δηµιουργηθεί και 

προγράµµατα εκπόνησης διδακτορικού (Ph.D.) επίσης (Wadeson, 1980). 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, δεν ήταν µέχρι το 1963 που ιδρύθηκε η Βρετανική Εταιρεία 

Θεραπευτών Μέσω των Εικαστικών (British Association of Art Therapists) που κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα σχεδιάστηκαν και έλαβαν ιδιαίτερη προσοχή. Κατά την επόµενη 

δεκαετία, αναπτύχθηκε ένας µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων τα οποία, παρόλο που 

είχαν πολλά κοινά στοιχεία, είχαν επίσης αξιοσηµείωτες διαφορές στα σηµεία όπου έδιναν έµφαση. 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό αυτών των διαφορών στην έµφαση κατά τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα ήταν ότι εξέφραζαν αντικρουόµενες απόψεις εντός του ανερχόµενου επαγγέλµατος. 

Πολλοί από τους πλέον διακεκριµένους θεραπευτές µέσω των εικαστικών ήταν ιδιαίτερα 

επηρεασµένοι από το αντι-ψυχιατρικό κίνηµα και ως συνέπεια, ήταν απρόθυµοι να δουν τη 

θεραπεία µέσω των εικαστικών να είναι σύµµαχος µε την ψυχιατρική (Waller και Gilroy, 2000). 

Εντάσεις στη σχέση µεταξύ θεραπείας µέσω των εικαστικών και ψυχιατρικής, είχαν και νωρίτερα 

σηµειωθεί, σχηµατοποιώντας την ανάπτυξη του επαγγέλµατος µε πολλούς τρόπους, τόσο θετικούς 

όσο και αρνητικούς. Στην καρδιά αυτής της έκβασης, ειδικά κατά τη φάση ανάπτυξης της 

εκπαίδευσης της θεραπείας µέσω τέχνης, εµφανίστηκε το ερώτηµα της επαγγελµατικής αυτονοµίας. 

Αυτό σηµαίνει, αν η εκπαίδευση των θεραπευτών µέσω των εικαστικών εφοδιάζει τους 

µελλοντικούς επαγγελµατίες έτσι ώστε να µπορούν να εργαστούν ως ανεξάρτητοι θεραπευτές ή 

πότε άλλοι επαγγελµατίες υγείας, χωρίς να κατέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο στις οπτικές τέχνες, 

µπορούν να εκπαιδευτούν στην εφαρµογή της θεραπείας µέσω τέχνης ως µία συµπληρωµατική 
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δουλειά των ιδρυθέντων οµάδων επαγγελµατιών όπως ψυχιάτρων ή κλινικών ψυχολόγων. Η 

ανάπτυξη της εκπαίδευσης της θεραπείας µέσω των εικαστικών στο Ηνωµένο Βασίλειο και σε 

άλλες χώρες ήταν κρίσιµης σηµασίας σχετικά µε την επίλυση αυτού του ζητήµατος (Edwards, 

2004).  

Στη συνέχεια θα γίνει µια αναλυτική περιγραφή της εκπαίδευσης της θεραπείας µέσω των 

εικαστικών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Βρετανικής Εταιρείας Θεραπευτών Μέσω των 

Εικαστικών (BAAT) του Ηνωµένου Βασιλείου. 

 

7.2.   Η εκπαίδευση ενός θεραπευτή µέσω των εικαστικών 

 

Καθώς η θεραπεία µέσω των εικαστικών καθιερώθηκε ως επάγγελµα, δηµιουργήθηκε το 

ενδιαφέρον για µια πιθανή επιλογή καριέρας για τους απόφοιτους, έχοντας ως αποτέλεσµα µία 

σηµαντική αύξηση τόσο στον αριθµό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων όσο και στον αριθµό των 

αιτήσεων για τις θέσεις αυτών των προγραµµάτων. Τα κίνητρα που έχουν οι αιτούντες και 

επιθυµούσαν την συγκεκριµένη εκπαίδευση ποικίλουν όπως είναι η ηλικία, οι προσωπικές ιδιότητες 

και το υπόβαθρο. Συνεπώς, είναι δύσκολο να γενικευτούν οι λόγοι· παρόλα αυτά, σε πολλούς 

αιτούντες το επάγγελµα φαίνεται ελκυστικό διότι βρίσκουν τη δηµιουργία µιας εικόνας ιδιαίτερα 

βοηθητική ώστε να αυξηθεί η κατανόηση των συναισθηµατικών τους συγκρούσεων, όπως και 

αυτών των πελατών τους. Επιτυχείς αιτούντες για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της θεραπείας 

µέσω των εικαστικών είναι συχνά οι απόφοιτοι των σχολών καλών τεχνών οι οποίοι επιδεικνύουν 

µία εκτενή κατανόηση στην πρακτική της οπτικής-παραστατικής τέχνης. Μόνο σε πολύ ιδιαίτερες 

περιστάσεις είναι δεκτά άλλα προσόντα (Edwards, 2004).  

Η επιµονή µε την οποία οι αιτούντες χρειάζεται να έχουν αποκτήσει το υπόβαθρο στις 

οπτικές τέχνες πριν από την εκπαίδευσή τους, όπως ο Waller (1991) αναγνωρίζει, “είναι βασική 

στον ορισµό της θεραπείας µέσω των εικαστικών ως 'επάγγελµα', αντίθετα από µία ασχολία ή 

δεξιοτεχνία”. Οι Case και Dalley (1992) σχολιάζουν, “χωρίς αυτό το θεµέλιο, η βάση της τέχνης στο 

επάγγελµα της θεραπείας µέσω της τέχνης είναι διαβρωµένη”. Παρά τον κίνδυνο της έντονης 

κριτικής- όπως για παράδειγµα, να είναι θέµα πολιτικής σκοπιµότητας ή ότι οι απόφοιτοι µπορεί σε 

µεγάλο βαθµό να ενδιαφέρονται για τις µεθοδικές ιδιότητες παρά για το ψυχολογικό περιεχόµενο, 

αυτή η θέση είναι σηµαντική για δύο σηµαντικούς λόγους.  

Πρώτον, το υπόβαθρο γνώσεων σχετικών µε την τέχνη είναι σηµαντικό διότι βοηθά τους 

φοιτητές να εφαρµόζουν την οικειότητά τους µε την τέχνη και την δηµιουργία της εικόνας µέσα σε 

θεραπευτικές σχέσεις. Επιπρόσθετα µε την απόκτηση της σε βάθος γνώσης των µέσων της τέχνης 

και των υλικών και µαζί µε την οικειότητα της δυναµικής στη δηµιουργική διαδικασία, οι 
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απόφοιτοι των σχολών Καλών Τεχνών στο Ηνωµένο Βασίλειο τείνουν να είναι ανεξάρτητα 

πρόθυµοι και κοινωνικά ενήµεροι. Το είδος της εκπαίδευσης που παρέχεται σε προπτυχιακό 

επίπεδο σε αυτές τις σχολές διαφέρει από αυτό που λαµβάνουν οι περισσότεροι φοιτητές ιατρικών 

και παραϊατρικών σχολών. Ωστόσο, παρά τη σηµασία της απόκτησης γνώσης σχετικά µε τις 

οπτικές-παραστατικές τέχνες πριν την εκπαίδευση για τη θεραπεία µέσω των εικαστικών, µια από 

τις ειρωνείες στο εκπαιδευτικό σύστηµα του Ηνωµένου Βασιλείου για τις Καλές Τέχνες είναι ότι οι 

φοιτητές ενεργά αποθαρρύνονται από οτιδήποτε µπορεί να µοιάζει µε αυτο-εξερεύνηση. Πολλοί 

βέβαια το κάνουν, αλλά είναι συχνά µη αναγνωρίσιµο και ανεπίσηµο (Rawcliffe, 1987). 

Ο δεύτερος λόγος της εκτενούς γνώσης των οπτικών τεχνών που θεωρείται σηµαντικός 

είναι ότι πολλοί θεραπευτές µέσω των εικαστικών αισθάνονταν και συνεχίζουν να αισθάνονται, ότι 

αυτή η υποχρέωση στην τέχνη ήταν σηµαντική στη διαφύλαξη ΄το η θεραπεία µέσω των 

εικαστικών προσέφερε µια εναλλακτική προοπτική στη θεραπεία από το επικρατών ιατρικό 

µοντέλο (Waller, 1991). Έχοντας ένα επίπεδο κατανόησης του πολιτιστικού περιεχοµένου, των 

παραδόσεων, των τεχνικών και ψυχολογικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στη δηµιουργία 

της τέχνης και στην αντίδραση σε αυτή µέσω της προπτυχιακής εκπαίδευσης, οι θεραπευτές µέσω 

των εικαστικών είναι γενικά λιγότερο προδιατεθειµένοι να βλέπουν τις εικόνες των πελατών τους 

µε καθαρά ψυχολογικούς ή διαγνωστικούς όρους από ότι οι φοιτητές των ιατρικών σχολών.   

Πρόσθετα µε τη γνώση στις οπτικές τέχνες, όσοι παρακολουθούν τα προγράµµατα της 

θεραπείας µέσω των εικαστικών, είναι συνήθως ώριµοι, ευέλικτοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 

ουσιαστική εµπειρία στη θεραπευτική εφαρµογή των οπτικών τεχνών εργαζόµενοι στη διανοητική 

υγεία, εκπαίδευση, ειδικές ανάγκες ή κοινωνικές υπηρεσίες πριν από την εκπαίδευση. Όπως όλοι οι 

φοιτητές στη θεραπεία µέσω των εικαστικών θα χρειαστεί να χρηµατοδοτήσουν µέρος ή όλο το 

πρόγραµµα της εκπαίδευσής τους, θα χρειαστεί επίσης να είναι πολυµήχανοι. Αν και πολλοί 

αιτούντες για το πρόγραµµα του µεταπτυχιακού διπλώµατος κατέχουν προηγούµενα προσόντα και 

προσωπικές ιδιότητες, η οικειότητά τους µε τη θεραπεία µέσω των εικαστικών είναι συχνά 

περιορισµένη. Κάποιοι πιστεύουν ότι διαβάζοντας σχετικά µε το θέµα ή µιλώντας µε τους 

θεραπευτές µέσω των εικαστικών, γεµίζει το κενό. Άλλοι µπορεί να παρευρίσκονται σε συζητήσεις, 

εργαστήρια ή σε 'σχολεία' θεραπείας µέσω των εικαστικών. Και τα δύο είδη εµπειρίας µπορεί να 

έχουν οδηγήσει άµεσα στην απόφαση της εκπαίδευσης. Πρόσφατα, η ανάγκη των ευκαιριών για 

απόκτηση πλήρους εκτίµησης της θεραπείας µέσω των εικαστικών, τόσο θεωρητικά όσο και 

εµπειρικά, έχει δώσει ώθηση για την ανάπτυξη εισαγωγικών ή θεµελιακών µαθηµάτων θεραπείας 

µέσω τέχνης. Αυτά τα µαθήµατα, εκτός από την παροχή µιας καλής εκπαίδευσης σε θεµελιώδη 

θέµατα για άτοµα που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν αυτή την καριέρα, έχουν αποδείξει ότι 

είναι δηµοφιλή σε αυτούς που εργάζονται σε άλλα επαγγέλµατα  και ενδιαφέρονται να 
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ανακαλύψουν περισσότερα σχετικά µε τη θεωρία και πράξη της θεραπείας µέσω των εικαστικών 

(Dudley et al., 1998).  

 

7.3.   Οι στόχοι της εκπαίδευσης της θεραπείας µέσω των εικαστικών 

 

Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης, που προσφέρεται µέσω του µεταπτυχιακού διπλώµατος, 

είναι να “ενδυναµώσει τους µεταπτυχιακούς στην ανάληψη της κλινικής πρακτικής της θεραπείας 

µέσω των εικαστικών στην οποία η οπτική τέχνη και η διαδικασία δηµιουργίας εικόνων παίζουν 

κεντρικό ρόλο στο περιβάλλον της ψυχοθεραπευτικής σχέσης” (ΒΑΑΤ, 1992). 

Πρακτικά, η εκπαίδευση ενός θεραπευτή απαιτεί να αποκτήσουν οι φοιτητές τη γνώση και 

την κατανόηση του εαυτού, του πελάτη και της φύσης της ψυχοθεραπευτικής σχέσης µε ενδιάµεσο 

την τέχνη και τις διαδικασίες της. Συνδέοντας τις θεωρητικές και εµπειρικές σπουδές µε την 

κλινική εµπειρία, αναµένεται να είναι µια διανοητικά και συναισθηµατικά απαιτητική εργασία για 

όσους αφορά (Edwards, 2004).  

Ένα από τα διλήµµατα που κληρονοµεί κάποιος ως θεραπευτής είναι ότι η διαδικασία 

είναι περισσότερο ζήτηµα γνώσης σχετικά µε τα συναισθήµατα παρά ζήτηµα απόκτησης γνώσεων 

και τεχνικών δεξιοτήτων. Αυτή η προοπτική µπορεί, αρχικά να φοβίζει και δεν είναι ασυνήθιστο 

στο ξεκίνηµα της εκπαίδευσης των φοιτητών, ο ενθουσιασµός και η αίσθηση της πρόβλεψης  να 

αντικαθίστανται από συναισθήµατα σύγχυσης και άγχους. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αυτή 

η ενόχληση µπορεί µπορεί να βρει έκφραση µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως για 

παράδειγµα, να πάρει τη µορφή ζήλιας προς το διδάσκοντα. Τέτοια συναισθήµατα συχνά 

προέρχονται από ελπίδες και προσδοκίες που έχει αισθανθεί ο φοιτητής στη σχέση του µε τους 

γονείς του ή µε προηγούµενους διδάσκοντες (Edwards, 2004). Σχολιάζοντας την προσδοκία του 

φοιτητή ότι ο διδάσκων θα εκπληρώσει το ρόλο να  προσφέρει άνεση και ασφάλεια, ο Salzberger-

Wittenberg και συν. (1992), αναφέρουν:  

“Ένα µέρος της θεωρίας µπορεί φυσικά να διδαχθεί αλλά θα ήταν µια καθαρά διανοητική 

απόκτηση κατάλληλη για να παραπλανά τον κάτοχο ότι ξέρει κάτι σχετικά µε το νου, όταν όλα όσα 

έχει είναι ένα εργαλείο για να κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους. Αυτή είναι µια επικίνδυνη θέση και 

µακριά από την κατανόηση που βασίζεται στην ενσυναίσθηση. Είναι επίσης, τελείως άχρηστη εάν το 

καθήκον είναι η εκµάθηση της εκτίµησης της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου και η παροχή µιας 

σχέσης που θα δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτυχθούν”.  

Η ίδια τη φύση της θεραπευτικής δουλειάς µε την οποία ασχολούνται οι θεραπευτές είναι 

παράδοξη και οι πολυπλοκότητες στην ενοποίηση θεωρίας και πρακτικής, οικειότητας και 

απόστασης, λέξεων και εικόνων, µπορεί να γίνουν αφόρητες. Για κάποιους φοιτητές, η απόκτηση 



                                                                                                                                                          83 

µιας θεωρητικής κατανόησης της δουλειάς µπορεί γίνει αντιληπτή ως υπέρτατης σηµασίας. Για 

άλλους, το εντελώς αντίθετο µπορεί να ισχύει, µε τη θεωρία να γίνεται αντιληπτή ως απειλή του 

αυθορµητισµού. Αυτούς τους λόγους, είναι κεντρική στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης των της 

θεραπεία µέσω των εικαστικών στο Ηνωµένο Βασίλειο, η πεποίθηση ότι η αποτελεσµατική µάθηση 

σχετικά µε τη διαδικασία της θεραπευτικής αλλαγής και ο ρόλος της δηµιουργίας εικόνων, 

απαιτούν από τους φοιτητές την εξερεύνηση και την ανταλλαγή των δικών τους συναισθηµάτων 

και αντιλήψεων (Edwards, 2004).  

 

7.4.   ∆οµή και Οργάνωση Μαθηµάτων   

 

Όλα τα µαθήµατα θεραπείας µέσω των εικαστικών στο Ηνωµένο Βασίλειο, γίνονται µε 

δύο τρόπους, σε δύο χρόνια και πάνω 'full time' ή σε τρία και πάνω χρόνια 'part time'. Τα διδαγµένα 

στοιχεία αυτών των µαθηµάτων ακολουθούν τον κανονικό ακαδηµαϊκό χρόνο και συνήθως 

χωρίζονται σε δύο εξάµηνα των δεκαπέντε εβδοµάδων. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου 

συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα οι κλινικές τοποθετήσεις και η προσωπική θεραπεία. Παρόλο 

που υπάρχει ποικιλία στον τρόπο που δοµούνται και οργανώνονται τα προγράµµατα θεραπείας 

µέσω των εικαστικών, όλα αποτελούνται από ένα µείγµα παραδόσεων, σεµιναρίων, εργαστηρίων, 

πρακτικής και γραπτής εργασίας (Edwards, 2004).  

 

Παραδόσεις και Σεµινάρια 

Το ακριβές περιεχόµενο των παραδόσεων και σεµιναρίων ποικίλει από µάθηµα σε 

µάθηµα, από χρόνο σε χρόνο και εξαρτάται από τις ανάγκες των φοιτητών σε απάντηση της 

ανάπτυξης εντός του επαγγέλµατος. Σε γενικές γραµµές, ωστόσο, οι παραδόσεις και τα σεµινάρια 

στοχεύουν να καλύψουν τα παρακάτω πεδία: 

• Βασικές ψυχοθεραπευτικές έννοιες που αφορούν την εγκαθίδρυση και διατήρηση της 

θεραπευτικής σχέσης και πλαισίου. 

• Μία περίληψη της θεωρίας και πρακτικής καθώς και του θεωρητικού και ιστορικού 

υπόβαθρου της θεραπείας µέσω των εικαστικών. 

• Μια εισαγωγή σε διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στη δουλειά µε εικόνες και µε 

διαφορετικές οµάδες πελατών. 

• Μία εξερεύνηση της δυναµικής των οµάδων και των ιδρυµατικών. 

• Μία εξέταση των πολιτικών και πολιτιστικών περιεχοµένων µέσα στα οποία η θεραπεία 

µέσω των εικαστικών λαµβάνει χώρα.  
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Αυτά τα συστατικά των µαθηµάτων ακολουθούνται από προπαρασκευαστικά µαθήµατα 

και καθορίζονται µέσω παράδοσης γραπτής εργασίας. Επιπρόσθετα µε τις παραδόσεις και τα 

σεµινάρια, όλοι οι φοιτητές απαιτείται να συµπληρώσουν έναν αριθµό εµπειρικών µονάδων 

µελέτης (Edwards, 2004).  

 

Εκπαιδευτικές Οµάδες 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου των µαθηµάτων, οι φοιτητές αφιερώνουν χρόνο 

κάθε εβδοµάδα σε µία εκπαιδευτική οµάδα που δουλεύουν συνεργατικά υπό την εποπτεία ενός 

έµπειρου θεραπευτή µέσω των εικαστικών. Οι οµάδες αυτές συνήθως αποτελούνται από εφτά ή 

οχτώ µέλη και διαρκούν δύο ή περισσότερες ώρες. Ο σκοπός αυτών των οµάδων είναι να 

καταστήσουν ικανούς τους φοιτητές ώστε να αυξήσουν την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η 

τέχνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί θεραπευτικά και µε ποιο τρόπο η δηµιουργία µιας εικόνας µπορεί 

να πληροφορεί για τις ψυχοδυναµικές της οµάδας (Gilroy, 1995). Γι' αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτικές 

οµάδες περιέχουν: 

• Εξερεύνηση του εαυτού µέσα από τη δηµιουργία της εικόνας. 

• Γνώση σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις εντός οµάδων και το ρόλο της δηµιουργίας της 

εικόνας σε σχέση µε αυτό. 

• Επεξεργασία των ασυνείδητων διεργασιών. 

• Πειραµατισµό µε διαφορετικούς τρόπους δηµιουργίας εικόνων, διαφορετικά υλικά, 

θέµατα και προσεγγίσεις. 

Οι εκπαιδευτικές οµάδες αναζητούν να συνδυάσουν τις εµπειρικές και διδακτικές 

προσεγγίσεις εκµάθησης. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να περιέχουν οδηγίες για τις δυναµικές των 

οµάδων ή διαφορετικές προσεγγίσεις στην εργασία µε τις εικόνες στις οµάδες, επιπρόσθετα µε τη 

δουλειά πιο προσωπικού υλικού. Ωστόσο, παρόλο που το προσωπικό υλικό και τα διαπροσωπικά 

θέµατα αναπόφευκτα αναδύονται στην επιφάνεια σε αυτές τις οµάδες, οι εκπαιδευτικές οµάδες δεν 

αναπληρώνουν την προσωπική θεραπεία (Edwards, 2004).  

 

Εργαστήρια 

Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, οι φοιτητές ενδέχεται να συµµετέχουν σε εργαστήρια 

βασισµένα στην τέχνη πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα και προβλήµατα υπό συζήτηση. Αυτά τα 

εργαστήρια συχνά περιλαµβάνουν επισκέψεις σε θεραπευτές µέσω των εικαστικών και ενδέχεται 

να διαρκούν για ένα ολόκληρο πρωινό ή απόγευµα (Edwards, 2004). 

 

Κλινική Πρακτική υπό Εποπτεία  
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Οι φοιτητές χρειάζεται να συµπληρώσουν το λιγότερο εκατόν είκοσι ηµέρες κλινικής 

πρακτικής υπό εποπτεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Αυτό προτείνεται να παρέχεται µε 

µια συνεχή και σε βάθος εµπειρία ψυχοθεραπευτικής δουλειάς µε πελάτες χρησιµοποιώντας τη 

δηµιουργία εικόνων. Αυτό το στοιχείο της εκπαίδευσης είναι κεντρικό για τη γνώση του κάθε 

φοιτητή και εξετάζει την ικανότητά τους να µαθαίνουν µέσω της εµπειρίας και να συνδέουν τη 

θεωρία µε την πράξη. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής, οι φοιτητές δουλεύουν στενά µε τον επόπτη 

που τους συναντά σε σταθερή βάση για την επεξεργασία της δουλειάς τους µε τους πελάτες. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις ο επόπτης είναι συνήθως παλαιότερος θεραπευτής µέσω των 

εικαστικών. Αν όχι, τότε ο επόπτης είναι ένας θεραπευτής που έχει βαθιά κατανόηση της θεραπείας 

µέσω των εικαστικών και των απαιτήσεων της εκπαίδευσης των φοιτητών. Ένα από τα παράδοξα 

στην κλινική πρακτική υπό εποπτεία είναι ότι αν και προσφέρει ενδεχοµένως µια ικανοποιητική 

ευκαιρία για τον εκπαιδευόµενο να εκφραστεί και να µάθει από την εµπειρία του, περιλαµβάνει 

επίσης ένα βαθµό έκθεσης του εαυτού και αποκάλυψη των διακριτών φόβων, της τρωτότητας και 

της αδυναµίας του. Τέλος, οι φοιτητές απαιτείται να υποβάλλουν µια µελέτη περίπτωσης ή µια 

κλινική αναφορά βασισµένη στη δουλειά τους µε ένα ή περισσότερους πελάτες (Edwards, 2004). 

 

Προσωπική Θεραπεία  

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όλοι οι φοιτητές χρειάζεται να βρεθούν σε 

προσωπική θεραπεία, σε µία βάση το λιγότερο µιας ώρας την εβδοµάδα. Η προσωπική θεραπεία 

είναι ένα κοµµάτι της σειράς µαθηµάτων αλλά όχι καθορισµένο. Το µόνο που ζητείται είναι ο 

θεραπευτής του φοιτητή να ενηµερώνει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ότι η θεραπεία 

συνεχίζεται. Οι φοιτητές αναµένεται να διευθετήσουν και να εξοφλήσουν όλο το κόστος της 

θεραπείας τους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η προσωπική θεραπεία έχει 

συµπεριληφθεί ως στοιχείο των ψυχοθεραπευτικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Edwards, 

2004): 

• Πρώτον, η προσωπική θεραπεία προσφέρει στο φοιτητή µία επιπρόσθετη ευκαιρία να 

µάθουν µέσω της εµπειρίας και να αναπτύξει τη συνολική του κατανόηση για τη 

θεραπευτική διαδικασία.  

• ∆εύτερον, η προσωπική θεραπεία παρέχει στο φοιτητή την ευκαιρία να αναγνωρίσει και να 

διευθύνει τα δικά του άλυτα προβλήµατα ώστε να είναι πιο ικανός να αντιµετωπίσει µε 

επιτυχία το άγχος της εργασίας µε τον πελάτη, χωρίς αδικαιολόγητη παρέµβαση 

εσωτερικών συγκρούσεων. 

• Τέλος, αναλαµβάνοντας την προσωπική θεραπεία πέρα από τα µαθήµατα, προσφέρει στο 

φοιτητή ένα επίπεδο συναισθηµατικής υποστήριξης, που τα µαθήµατα από µόνα τους 
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αδυνατούν να προσφέρουν. 

Επειδή η µεγάλη πλειοψηφία των θεραπευτών µέσω των εικαστικών που εργάζεται στο 

Ηνωµένο Βασίλειο απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα, η εύρεση θεραπευτή ικανού να παρέχει 

θεραπεία ιδιωτικά µπορεί αποδεικνύεται προβληµατική. Ο κατάλογος των µελών που 

δηµοσιεύονται κάθε χρόνο από τη Βρετανική Εταιρεία Θεραπευτών Μέσω των Εικαστικών 

(ΒΑΑΤ, 2003), περιλαµβάνει θεραπευτές που δουλεύουν ιδιωτικά, αλλά το τρέχον επίπεδο 

παροχής δεν είναι εκτεταµένο. Ως συνέπεια, πολλοί φοιτητές µπαίνουν σε θεραπεία µε θεραπευτές 

που πιθανόν να µην έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο στην τέχνη ή τη θεραπεία µέσω των εικαστικών 

(Edwards, 2004).  

 

7.5.   Τι είναι ο θεραπευτής µέσω των εικαστικών; 

 

Ακολουθώντας την εκπαίδευσή του, ο θεραπευτής µέσω τέχνης αναµένεται να κατέχει ένα 

αξιοσηµείωτο εύρος γνώσεων και εµπειριών σχετικά µε την τέχνη, τις δηµιουργικές διαδικασίες και 

τη µη λεκτική επικοινωνία και να είναι ικανός να παρέχει ένα περιβάλλον στο οποίο οι ασθενείς ή 

πελάτες θα αισθάνονται ασφαλείς να µιλήσουν και να εξερευνήσουν τα συναισθήµατά τους µε 

µέσο την τέχνη. Σε σχέση µε την κλινική του δουλειά, ένας θεραπευτής µέσω των εικαστικών θα 

πρέπει να έχει την ικανότητα να (Edwards, 2004): 

• να εξασφαλίζει τη θεραπεία µέσω των εικαστικών διατηρώντας τις  τακτικές του θεσµού 

στον οποίο εργάζεται. 

• να εγκαθιστά τις απαραίτητες φυσικές και ψυχολογικές συνθήκες για να υλοποιείται η 

θεραπεία µέσω των εικαστικών.  

• να εκτιµά και να εκθέτει την έκβαση και την αποτελεσµατικότητας της θεραπείας µέσω 

των εικαστικών. 

• να είναι αρκετά ανοιχτός και εύκαµπτος ώστε να προσαρµόζεται στον τύπο και το στυλ 

της προσφερόµενης θεραπείας σε ένα µεγάλο εύρος πελατών. 

• να αντιµετωπίζει µα επιτυχία τα προβλήµατα της εργασίας σε ένα στρεσογόνο 

περιβάλλον. 

• να είναι ενήµερος για τις συναισθηµατικές του αντιδράσεις στους πελάτες και να είναι 

αντικειµενικός και ευαίσθητος  στο χειρισµό των σχέσεών του µαζί τους. 

• να είναι ευαίσθητος σε θέµατα διαφορετικότητας (φυλετικά, πολιτισµικά, σεξουαλικά, 

ταξικά, κ.λ.π.) 

• να αναλαµβάνει τα διοικητικά και τα διαχειριστικά καθήκοντα για τα οποία έχει ευθύνη. 

Σε αυτό το συνδυασµό δεξιοτήτων και εµπειρίας που καθιστούν ικανό το θεραπευτή να 
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συνεισφέρει µε ένα µοναδικό τρόπο στις πολυ-πειθαρχικές οµάδες µε τις οποίες εργάζεται. Στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, τα κριτήρια της πολύ βαθιάς γνώσης του επαγγέλµατος που απαιτείται για την 

εξάσκηση, έχουν καθοριστεί και συντονιστεί από το Συµβούλιο Επαγγελµάτων Υγείας (Health 

Professions Council), (Edwards, 2004). 

Όσο λεπτοµερής µπορεί να είναι η εκπαίδευση των θεραπευτών, είναι µόνο το ξεκίνηµα 

της ανάπτυξης της επαγγελµατικής διαδικασίας που διαρκεί σε όλη την διάρκεια της 

επαγγελµατικής ζωής. Επιπρόσθετα, για να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τις δεξιότητές τους ως 

θεραπευτές και ως καλλιτέχνες µέσα από επιπλέον εκπαίδευση, παρακολούθηση συνεδρίων, επαφή 

µε τη νεότερη βιβλιογραφία και να συνεχίσουν να δηµιουργούν την εικόνα τους, οι θεραπευτές 

µέσω των εικαστικών συχνά αποκτούν άλλες ειδικευµένες δεξιότητες από τοµείς σχετικούς µε την 

εργασία τους. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

πληροφορικής, κλινική εξέταση και αναφορά, έρευνα, εποπτεία και διδασκαλία (Edwards, 2004).   
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8.  Η Έρευνα στην εικαστική Θεραπεία  
 

8.1.   Εισαγωγή στην έρευνα της εικαστικής θεραπείας 

 

Η έρευνα αποτελεί ένα σχηµατοποιηµένο τρόπο εξερεύνησης ο οποίος προσεγγίζει,          

παρατηρεί, ορίζει, και ερµηνεύει τα γεγονότα (Schaverien, 2000). Η έρευνα παίρνει τόσες µορφές 

όσα είναι και τα πράγµατα που ερευνώνται. ∆εν υπάρχει ένα και µοναδικό είδος έρευνας, ωστόσο 

πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να ασχοληθούν µε αυτή, σκέφτονται σαν να υπήρχε ή σαν να 

πιστεύουν ότι υπάρχει ένας περιορισµένος αριθµός ερευνητικών παραδειγµάτων. Όταν οι άνθρωποι 

που ασχολούνται µε τις τέχνες και την ψυχοθεραπεία και θέλουν να διερευνήσουν περισσότερο τη 

δουλειά τους, να θέσουν ερωτήµατα σχετικά µε τις µεθόδους και τους σκοπούς τους, να εξετάσουν 

ορισµένες συνέπειες της πρακτικής τους ή να την εκλεπτύνουν και να την αναπτύξουν, αυτή η 

σκέψη συνοδεύεται συχνά από µια γενικευµένη ιδέα ενός πράγµατος που αποκαλείται “έρευνα”, το 

οποίο διαθέτει πολύπλοκους κανόνες και απαιτεί µια µυστηριώδη γενίκευση (Henzell, 2000).               

Συχνά φαίνεται ότι η έρευνα είναι ξένη προς το κλίµα οικειότητας της ψυχοθεραπευτικής 

προσέγγισης στην εικαστική θεραπεία. Ερευνώντας το “εσωτερικό” της εικαστικής θεραπείας 

αναφερόµαστε στην άµορφη περιοχή που χαρακτηρίζεται από τη συχνά στενή σχέση δύο 

ανθρώπων και µιας εικόνας. Η ανάλυση και η συζήτηση των διεργασιών που συµβαίνουν µέσα 

στον ιδιωτικό, εχέµυθο και οριοθετηµένο χώρο του εργαστηρίου θεραπείας  αποτελούν διαδικασίες 

επιστηµονικής µεθόδου έρευνας που µοιάζουν να προσβάλλουν τη φύση της δουλειάς 

χρησιµοποιώντας µετρήσεις και µεθόδους (Schaverien, 2000). Ωστόσο, η διεξαγωγή της έρευνας 

µπορεί να παρέχει στους εικαστικούς θεραπευτές, µέσα από την ενηµέρωση, µεθόδους εργασίας 

που βελτιώνουν και συµπληρώνουν την διαδικασία θεραπείας. Όπως η ίδια η θεραπεία, η έρευνα 

φέρνει στο στο συνειδητό επίπεδο αυτό που ήταν προηγουµένως ασυνείδητο σαν ένας φακός που 

ρίχνει φως σε µία συγκεκριµένη περιοχή µέσα στο σκοτάδι. Επίσης, όπως και στην ψυχοθεραπεία, 

στην έρευνα υπάρχει αντίσταση στη συνειδητοποίηση αυτού του νέου υλικού η οποία χάνεται 

σταδιακά αναλύοντας τις άµυνες. Η κατανόηση της άµυνας και του τι είναι αυτό που υπερασπίζεται 

είναι αναγκαία προκειµένου να ελευθερωθεί ο εν δυνάµει ερευνητής (Schaverien, 2000).  

Τρία  βασικά γενικά χαρακτηριστικά της έρευνας  στις  εικαστικές τέχνες και  την   

ψυχοθεραπεία είναι τα εξής: Πρώτον, κατά την έρευνα, διερευνώνται τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά 

ή η ιδιαίτερη φύση των πραγµάτων ή των γεγονότων που µας αφορούν. ∆εύτερον, για να έχει 

συνοχή, η έρευνα πρέπει να βασίζεται στην κατάλληλη επιστηµολογία, δηλαδή οι µορφές γνώσης 

που προσπαθεί να καθιερώσει πρέπει να πηγάζουν από το είδος των φαινοµένων που εξετάζει. 
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Όταν αναλαµβάνεται µία έρευνα, θα πρέπει να είναι γνωστές οι γενικές αρχές της προηγούµενης 

επιστηµολογικής κατανόησης οι οποίες λειτουργούν πάντοτε µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο 

αυτού που ερευνάται. Ένας από τους σκοπούς της επιστηµολογίας είναι να δείξει µε ποιους 

τρόπους συνδέονται τα υπό µελέτη δεδοµένα και ποιο είναι το είδος της γνώσης που αναζητείται. 

Εποµένως, το είδος της έρευνας που διεξάγεται πρέπει να έχει τη σωστή σχέση µε το είδος των 

φαινοµένων που εξετάζονται. Η έρευνα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επίγνωση του 

βαθµού στον οποίο ορισµένα φαινόµενα έχουν υπερβολικά πολύ ή λίγο καθοριστεί από 

τεκµηριωµένες πληροφορίες. Τρίτον, οι εικαστικές τέχνες και η ψυχοθεραπεία είναι από µόνες τους 

έρευνα-όπως και η επιστήµη, κυρίως όταν αρνούνται να υπακούσουν το δόγµα και τις γενικά 

παραδεκτές απόψεις (Henzell, 2000).   

Σήµερα, οι περισσότεροι εικαστικοί θεραπευτές  που αναλαµβάνουν µια έρευνα το κάνουν 

στη βάση της µερικής απασχόλησης. Η µελέτη µερικής απασχόλησης δηµιουργεί πολλές φορές 

πρακτικά προβλήµατα αν ο ερευνητής απασχολείται αλλού τον υπόλοιπο χρόνο. Ωστόσο, υπάρχουν 

και πλεονεκτήµατα, ιδιαίτερα αν η άλλη απασχόληση είναι συµπληρωµατική της έρευνας. Το 

όφελος από ένα πτυχίο έρευνας µερικής απασχόλησης είναι η συνεχής αλληλεπίδραση και η 

ισορροπία µεταξύ θεωρίας και πράξης µε κέντρο πάντα το επιλεγµένο θέµα (Schaverien, 2000).  

Τέσσερα βασικά  στοιχεία που θα πρέπει να  περιλαµβάνει η έρευνα στην εικαστική 

θεραπεία είναι η υπόθεση, η µέθοδος, η ανάγνωση και η περιπτωσιολογική µελέτη: η ανάλυση των 

εικόνων ως έρευνα. Η υπόθεση θα πρέπει να είναι θεµελιωµένη σε µια κεντρική ιδέα. Κάθε έρευνα 

βασίζεται σε κάποια κινητήρια δύναµη ή ενδιαφέρον από το οποίο προκύπτει µια υπόθεση. Η 

υπόθεση – τι ερευνάται – οδηγεί στο ερώτηµα πώς να ερευνηθεί, δηλαδή προκύπτει η ανάγκη για 

µία µέθοδο.  

Η περιγραφή της µεθόδου έρευνας συχνά προκαλεί σύγχυση στους εικαστικούς 

θεραπευτές διότι η βασική τους εκπαίδευση συνήθως είναι  στις καλές τέχνες όπου η µέθοδος έχει 

διαφορετικό ορισµό. Ο εικαστικός θεραπευτής είναι συχνά ένας ειδικός στον τοµέα της δουλειάς 

του αλλά υποτιµά αυτή του την ειδίκευση εξαιτίας των επιδράσεων της κυρίαρχης επιστηµονικής 

κουλτούρας. Αυτό που απαιτείται στην πραγµατικότητα είναι ένας νέος τρόπος διατύπωσης των 

διεργασιών στις οποίες ο εικαστικός θεραπευτής συµµετέχει καθηµερινά (Schaverien, 2000).  “Ο 

καλλιτέχνης είναι τόσο εκείνος που ανακαλύπτει τις φυσικές µορφές όσο και ο επιστήµονας είναι 

αυτός που ανακαλύπτει τους φυσικούς νόµους” (Cassirer, 1944). 

 

“Είναι το σύνολο της πραγµατικότητας προσιτό σε εµάς µόνο µε τη µεσολάβηση των 

επιστηµονικών εννοιών; Ή µήπως, αντίθετα, δεν είναι προφανές ότι ένας τρόπος σκέψης 

όπως ο επιστηµονικός, που προχωρά µόνο µε συνεπαγωγές, από συνεπαγωγή σε 
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συνεπαγωγή, δεν µπορεί ποτέ να αποκαλύψει τις πραγµατικές και ουσιαστικές ρίζες της 

ύπαρξης; Αυτό δεν δηµιουργεί καµία αµφιβολία για την ύπαρξη αυτών των ριζών. Καθετί 

που είναι σχετικό θα πρέπει τελικά να έχει τις ρίζες του σε κάτι απόλυτο. Αν αυτό το απόλυτο 

επιµένει να διαφεύγει της επιστήµης, αυτό δείχνει µόνο ότι η επιστήµη δεν διαθέτει το 

κατάλληλο όργανο για να γνωρίσει την πραγµατικότητα. ∆εν συλλαµβάνουµε το πραγµατικό 

προσπαθώντας να το κατακτήσουµε βήµα-βήµα µέσα από τα εξαντλητικά µονοπάτια της 

επιχειρηµατολογικής σκέψης· µάλλον θα πρέπει να τοποθετηθούµε κατευθείαν στο κέντρο 

του. Μια τέτοια αµεσότητα λείπει από τη σκέψη· ανήκει µόνο στην καθαρή όραση. Η καθαρή 

διαίσθηση πραγµατοποιεί αυτό που η λογική και επιχειρηµατολογική σκέψη ποτέ δε θα 

µπορούσε να καταφέρει, αυτό που πραγµατικά, από τη στιγµή που αναγνωρίζει την ίδια της 

τη φύση, η λογική σκέψη ούτε που θα αποπειραθεί ποτέ” (Cassirer,1957).  

 

Η ανάγνωση στην έρευνα αποτελεί µία πειθαρχηµένη προσέγγιση µε την πρόθεση να 

εξετάσουµε µια υπόθεση και να ανακαλύψουµε αν έχει διερευνηθεί πρωτύτερα. Είναι ανάγνωση 

από µία κριτική θέση, κατά τη διάρκεια της οποίας υπάρχει εγρήγορση για τυχόν λεπτές 

αποχρώσεις που µπορεί να συνδεθούν απροσδόκητα µε το θέµα µας και να οδηγήσουν σε µια νέα 

κατεύθυνση. Μία θεωρία αρχίζει να αναδύεται µέσα από τη συνεχή διεργασία της πειθαρχηµένης 

σκέψης, της παρατήρησης και της συγγραφής (Schaverien, 2000). 

Κατά την εξέταση των διεργασιών που συµβαίνουν στην εικαστική ψυχοθεραπεία είναι 

αναγκαία η µατιά στις εικόνες ή τα εικαστικά αντικείµενα για την κατανόηση της επίδρασής τους 

στους θεατές. Η προσεκτική µατιά φαίνεται να είναι ένα σηµαντικό στοιχείο της έρευνας σε κάθε 

είδος τέχνης αλλά σε ένα σχετικά νέο τοµέα όπως είναι η εικαστική θεραπεία είναι ακόµη 

σηµαντικότερο. Μία περιπτωσιολογική µελέτη βασίζεται συνήθως στην ανάλυση εικόνων ή 

εικαστικών αντικειµένων που έχει φτιάξει ο ασθενής. Αυτά είναι συνήθως απόλυτα αποδεκτά ως 

βάση για την έρευνα πάνω στη διεργασία της εικαστικής θεραπείας (Schaverien, 2000).   

Η συνεδρία ανασκόπησης, παρόλο που δεν αποτελεί έρευνα, µπορεί να προσφέρει υλικό 

για έρευνα. Κατά την ανασκόπηση, όλες οι εικόνες που έχουν φτιαχτεί ή όλες οι εικόνες µίας 

συγκεκριµένης περιόδου, συγκεντρώνονται και εξετάζονται µαζί και µε τη σειρά. Η ανασκόπηση 

µπορεί να προσφέρει επιβεβαίωση του ασθενούς µέσα από τη θέα ενός όγκου δηµιουργίας αλλά και 

να αποκαλύψει σχέσεις και συνδυασµούς ως τότε ασυνείδητους. Η ανασκόπηση είναι µια 

παρουσίαση µε σκοπό την τυπική επιθεώρηση και µια “δεύτερη µατιά” (Schaverien, 2000).   

Επίσης, στην εικαστική ψυχοθεραπεία είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί η αντιµεταβίβαση 

των εικόνων σαν εργαλείο για την έρευνα. Μία πραγµατική διαφορά της αντιµεταβίβασης ανάµεσα 

στην εικαστική θεραπεία και την ψυχοθεραπεία είναι ότι οι εικόνες συνεχίζουν να υπάρχουν. Οι 
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εικόνες προσφέρουν µία ιδιαίτερη δυνατότητα στον εικαστικό θεραπευτή που διεξάγει µια έρευνα, 

να επαναφέρει την ατµόσφαιρα µιας θεραπευτικής σχέσης που ανήκει στο παρελθόν. Αυτό γίνεται 

φανερό µέσα από τη συνειδητοποίηση των ασυνείδητων διεργασιών που φαίνεται να εµπλέκουν το 

θεραπευτή και πάλι στην ίδια σχέση µε µια επιπλέον παρατήρηση των εικόνων. Οι εικόνες 

αποτελούν µία χειροπιαστή πλευρά της µεταβίβασης και αντιµεταβίβασης την εποχή που 

δηµιουργήθηκαν (Schaverien, 2000). 

Τέλος, οι στοχασµοί στο υπάρχον υλικό και στις διεργασίες που έλαβαν χώρα, η 

θεωρητική ανάλυση και η συγγραφή των δεδοµένων καθώς και των σταδίων θεραπείας 

(δηµιουργίας και ανασκόπησης) και η εποπτεία (σε επίπεδο σπουδών), παίζουν ιδιαίτερα 

σηµαντικό ρόλο στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση µιας έρευνας (Schaverien, 2000).  

Η απόδειξη ή η επαλήθευση της ερευνητικής υπόθεσης εξαρτάται από τη φύση και την 

πολυπλοκότητα της έρευνας. Αν τα ερωτήµατα αφορούν µία περίπτωση φυσικής αιτιότητας της 

οποίας οι µεταβλητές είναι βασικά περιορισµένες, είναι θεωρητικά πιθανό η επινόηση µιας καθαρά 

πειραµατικής κατάστασης και ο έλεγχος των µεταβλητών της ώστε να εξαχθούν συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα. Αυτή είναι η ικανότητα της πρόγνωσης που χαρακτηρίζει τις φυσικές επιστήµες που 

προσδίδει µια σχετική βεβαιότητα ότι η απόδειξη του αποτελέσµατος ενός πειράµατος είναι γενικά 

αληθινή. Η κατάσταση όµως στις ανθρώπινες υποθέσεις είναι εντελώς διαφορετική. ∆εν 

υποστηρίζεται η αναφορά στις αιτίες µε τον ίδιο τρόπο αλλά µάλλον στους λόγους και τα κίνητρα 

των ανθρώπων να ενεργούν µε το συγκεκριµένο τρόπο καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου ή 

“αποστείρωσης” των ανθρώπινων βιωµάτων µε ένα καθαρά πειραµατικό τρόπο. Η σηµασία στην 

εκτίµηση της δύναµης µιας ερµηνείας σχεδόν πάντοτε αποτελείται από το νόηµα που εξάγεται 

παρά από τα δεδοµένα που επιβεβαιώνονται (Henzell, 2000).  

Υπάρχουν στερεότυπα και µέθοδοι αξιολόγησης του προσωπικού και κοινωνικού 

νοήµατος µέσα και έξω από τις συµβατικές επιστήµες. Στην περίπτωση των εικαστικών τεχνών 

αναφέρεται ότι ο John Constable έγραψε “Η τέχνη είναι µία επιστήµη στην οποία οι πίνακες είναι τα 

πειράµατα” (Henzell, 2000). Οπωσδήποτε η ζωγραφική δραστηριότητα στη βαθύτερη έκφρασή της 

είναι µία εξερεύνηση του µυστηρίου της ορατότητας. Καθώς οι τρόποι βλέπουµε που δηµιουργεί 

αυτή την εξερεύνηση φιλτράρονται µέσα από µία κουλτούρα, παρέχουν πληροφορίες για το πώς 

βλέπουµε τον κόσµο και τους εαυτούς µας µέσα σε αυτούς. Όπως και στην επιστήµη, η απόδειξη 

της τέχνης συνίσταται στο να µας πείσει για τις δυνατότητες ενός νέου τρόπου όρασης µέσα από 

ξεχωριστές µορφές παρουσίασης οι οποίες αναφέρονται µε διάφορους τρόπους στην εµπειρία µας 

από τον κόσµο. Τέτοιες αναφορές µπορούν να γίνουν µέσω της νόησης, των αισθήσεων, των 

συναισθηµάτων ή και συνδυασµών των τριών. Οι έννοιες που δηµιουργούνται από την έρευνα, 

όπως συµβαίνει µε τον επαναπροσδιορισµό διαφόρων σχηµάτων αναφοράς στη λογοτεχνική 
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µεταφορά, είναι ένα αµάγαλµα από φαινόµενα που είχαν κρατηθεί ως τώρα χωριστά. Αυτοί οι 

αιρετικοί συνδυασµοί σοκάρουν την κοινή γνώµη και έρχονται σε αντίθεση µε το δόγµα. Παρόλα 

αυτά, όποιος και να είναι ο σκοπός της έρευνας, γενικός ή ειδικός, ριζοσπαστικός ή βελτιωτικός, 

στην πράξη εµφανίζεται πάντοτε µια εµµονή σε ορισµένα φαινόµενα, όσο ασυνεπή και αν 

φαίνονται στην ορθόδοξη σκέψη. Αυτό είναι ένα σηµαντικό µέρος της επιστηµονικής του βάσης, 

είτε αυτή αφορά το πέρασµα του χρόνου, τη σεξουαλική επιθυµία, τις ανθρώπινες σχέσεις, τα 

όνειρα και τις εικόνες ή φαινοµενικά συνηθισµένα πράγµατα όπως τα κενά µνήµης, η διατροφή ή 

εµπειρίες των ψυχασθενών (Henzell, 2000).       

 

8.2.   Υποκειµενικά χαρακτηριστικά της έρευνας στην τέχνη και τη θεραπεία   

 

Είναι αυταπόδεικτο – ή θα έπρεπε πλέον να είναι- ότι η έρευνα στον τοµέα της 

ψυχοθεραπείας δεν µπορεί απλά να δανειστεί µεθοδολογίες που είναι κατάλληλες για την έρευνα 

στις φυσικές επιστήµες. Η ψυχοθεραπεία (και η τέχνη) ασχολείται µε µια διυποκειµενική σφαίρα 

και πρέπει να εξετάσει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν κρατηθεί έξω από τη 

συµβατική επιστηµονική µέθοδο: τα συναισθήµατα, τις φαντασιώσεις και όλα τα άλλα φαινόµενα 

που παραδοσιακά συνδέονται µε “εσωτερικές” καταστάσεις του νου ή της σφαίρας του 

“υποκειµενικού”. Σε αυτές τις γνωστές περιπλοκές πρέπει να προστεθεί µια παρερµηνεία που είναι 

επακόλουθο κάθε θεωρίας πάνω στα ασυνείδητα κίνητρα: ό,τι υπάρχει είναι κρυµµένο και συχνά 

αντίθετο προς την κατευθυνόµενη ή φανερή σκέψη, νόηµα. Αυτή η παρερµηνεία συνδέεται µε µια 

ζωηρή φαντασία, όσον αφορά γενικά την έρευνα: ότι αυτή µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα µια 

δραστική αναθεώρηση των παραδεκτών απόψεων (Maclagan, 2000).  

Πράγµατι, χωρίς να κινητοποιούµαστε απλά από την επιθυµία της αλήθειας, η έρευνα στον 

τοµέα της ψυχανάλυσης είναι πιθανό να παίρνει τις πληροφορίες της από τους ίδιους τους 

παράγοντες τους οποίους φιλοδοξεί να εξετάσει: δηλαδή τα φαινόµενα µεταβίβασης, όχι µόνο 

ανάµεσα στο θέµα της έρευνας και τους πελάτες ή τους συναδέλφους, αλλά και ανάµεσα στον 

ερευνητή και το υλικό της έρευνάς του. Αυτή η περιπλοκή επιδεινώνεται όταν ένα σηµαντικό µέρος 

του υλικού αποτελείται από σχέδια και πίνακες. Ο λόγος είναι ότι εκτός από τα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά, συµµετέχουν στην εικόνα και οι αισθητικοί παράγοντες. Με διαφορετικούς 

τρόπους, η αισθητική εµπειρία και η αξιολόγησή της χαρακτηρίζονται από την ίδια 

“υποκειµενικότητα” ή αυθαίρετη προτίµηση (Maclagan, 2000).   

Ο Maclagan (1922) µελέτησε µία µοναδική περίπτωση έρευνας της δρ. Grace Pailthorpe, 

µιας µεσήλικης ψυχαναλύτριας, που συνεργάστηκε στενά µε ένα νεαρό καλλιτέχνη ασθενή της, ο 

οποίος ονοµαζόταν Reuben Mednikoff, µε σκοπό να χρησιµοποιήσουν την τέχνη “σαν ένα 



                                                                                                                                                          93 

συντοµότερο δρόµο προς τα βαθύτερα στρώµατα του ασυνειδήτου από την µακροχρόνια µέθοδο του 

ντιβανιού”.  Μέσα από αυτή τη µελέτη, ο Maclagan(2000) προσπάθησε να υποστηρίξει ότι 

υπάρχουν τρία επίπεδα αλληλεπίδρασης στα οποία η έρευνα στην περιοχή της αντιµεταβίβασης, 

όπου σε ένα βαθµό συµπίπτουν η ψυχοθεραπεία και η ιστορία της τέχνης, περιλαµβάνει 

παράγοντες που είναι “υποκειµενικοί”, εφόσον δεν προσαρµόζονται στους παραδοσιακούς 

“αντικειµενικούς” τρόπους έρευνας. Πρώτον, υπάρχουν τα προσωπικά συναισθήµατα του ερευνητή, 

που πρόκειται να ενεργοποιηθούν, ίσως σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο, από τη φύση του 

ψυχαναλυτικού υλικού µε το οποίο ασχολείται. Στη συνέχεια, υπάρχει το ερώτηµα σε ποιο βαθµό 

θα έπρεπε να σεβαστεί κανείς την εχεµύθεια, που εδραιώθηκε αρχικά στη θεραπεία,από τη στιγµή 

που το υλικό έχει αποκτήσει ιστορικό ενδιαφέρον. Τέλος, υπάρχει µια αύρα υποκειµενικότητας που 

προσιδιάζει σε οποιαδήποτε αντιστοιχία µεταξύ των αισθητικών και ψυχολογικών ιδιοτήτων ενός 

καλλιτεχνικού έργου.   

 

8.3.   Η αντιµεταβίβαση και το ζήτηµα της εχεµύθειας στην έρευνα 

 

Αν η µεταβίβαση αποτελεί µέρος της θεραπείας, αποτελεί επίσης µέρος κάθε έρευνας 

πάνω σε αυτή τη θεραπεία. Και στις δύο περιπτώσεις επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιµετωπίζεται η εχεµύθεια ακόµα κι αν αρχικά φαίνεται πως οι τοµείς της θεραπείας και της 

έρευνας να είναι διαχωρισµένοι. Η θεραπεία ενδιαφέρεται πάνω από όλα για τον ασθενή: για τη 

θεραπευτική αγωγή του, η τουλάχιστον για µια πληρέστερη κατανόηση της κατάστασής του και για 

την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος αυτής της θεραπευτικής αγωγής. Η έρευνα 

από την άλλη πλευρά, απευθύνεται σε ένα κοινό: αν και µπορεί τελικά να συµβεί να ωφελήσει τους 

ασθενείς, το κοινό στο οποίο απευθύνεται άµεσα είναι οι ειδικοί στον τοµέα και, στις περιπτώσεις 

που περιλαµβάνουν ευρύτερες πολιτισµικές πλευρές της θεραπείας, και ο µορφωµένος 

αναγνώστης. Ωστόσο, αυτή η διάκριση δεν είναι αρκετά σαφής. Πολλές µορφές θεραπείας, 

ιδιαίτερα εκείνες που συγκεντρώνονται λιγότερο στη λύση των προβληµάτων, µπορεί να 

θεωρηθούν ότι υπονοούν µια διεύρυνση ή µια αλλαγή του πλαισίου αναφοράς του ασθενούς, έτσι 

ώστε η εµπειρία του να επανατοποθετηθεί και να συνδεθεί µε αυτή των άλλων (Maclagan, 2000). 

Σε αυτή την αλληλεπίδραση ανάµεσα στις ιδιωτικές και δηµόσιες πλευρές της θεραπείας, 

η “εχεµύθεια” είναι µια έννοια µε µεγαλύτερη ευελιξία από αυτήν που τυπικά της αναγνωρίζουµε: 

γίνεται ακόµη πιο πιο δύσκολο να οριστεί µέσα από την κουλτούρα της ίδιας της θεραπείας- µε την 

εποπτεία της, τις ιστορίες περιπτώσεων, ακόµα και τα σκάνδαλά της. Η θεραπεία υπηρετεί τους 

πελάτες αλλά και οι πελάτες επίσης υπηρετούν τη θεραπεία: χωρίς αυτούς και τις ιδιαίτερες 

παραδοξότητες της εµπειρίας τους η θεραπεία δε θα µπορούσε ποτέ να πραγµατοποιηθεί ούτε και 
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να προχωρήσει. Όπου η θεραπεία κερδίζει νέο έδαφος, εκεί υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για το 

θεραπευτή να ανακοινώσει τα πορίσµατά του και αυτός ο πειρασµός να παραβιαστεί, η εχεµύθεια 

δεν περιορίζεται στο θεραπευτή αλλά µπορεί να επηρεάσει επίσης και τον ασθενή (Maclagan, 

2000).   

Γράφοντας για τη θεραπευτική εργασία, ικανοποιούνται επίσης ορισµένες αρκετά ισχυρές 

πλευρές της αντιµεταβίβασης. Για παράδειγµα, “γράφοντας για µία σχετικά ενδιαφέρουσα 

περίπτωση δηµιουργείται ένα αίσθηµα αποζηµίωσης για όλες τις περισσότερο κουραστικές 

περιπτώσεις ή ένα αίσθηµα ανταµοιβής για τις δυσκολίες που συναντήθηκαν µε τον ασθενή. Ή µπορεί 

να θεωρηθεί ότι οι επαγγελµατικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε το ότι 

µπορεί να φαίνεται ένας υπερβολικός ζήλος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι επαγγελµατικοί 

κώδικες πρακτικής και οι ηθικές ευθύνες που αυτοί οι κώδικες µπορούν µόνο να διατυπώσουν σε 

περιορισµένη έκταση, υποτίθεται ότι χειρίζονται ή συγκρατούν τις πιο εγωιστικές ή σαδιστικές τάσεις 

του θεραπευτή. Αµφιβάλλω όµως αν η θεραπευτική κουλτούρα ,όπως την ξέρουµε, θα είχε επιβιώσει, 

αν µέναµε αυστηρά προσκολληµένοι σε αυτούς τους κώδικες” (Maclagan, 2000).     

Πέρα από το ερώτηµα του πόσο προσωπική είναι η “ασυνείδητη” φαντασίωση, υπάρχει 

επίσης το ζήτηµα της ιδιωτικότητας στη θεραπεία. Η λέξη “θεραπεία” καλύπτει ένα ευρύ φάσµα 

πρακτικών που δεν στοχεύουν όλες στη θεραπεία, µε την έννοια της απαλλαγής από τα 

συµπτώµατα ή της ανακούφισης από τον πόνο. Ορισµένες µορφές θεραπείας είναι περισσότερο µια 

µορφή καλλιέργειας ή φροντίδας του εαυτού (Hillman, 1973). Ακόµα και η ψυχανάλυση έχει 

αναλογίες µε τη χριστιανική εξοµολόγηση (Foucault, 1984). Έτσι, µε κάποια έννοια, ο ασθενής σε 

αυτά τα είδη θεραπείας προσχωρεί – κυριολεκτικά και µεταφορικά – σε µια λατρεία. Αυτή η 

λατρεία, αν και περιορίζεται στον ιδιωτικό χώρο, έχει ένα υπόβαθρο που είναι περισσότερο κοινό. 

Ο θεραπευτής/εξοµολογητής είναι ο αντιπρόσωπος µιας κάποιας εξουσίας, την οποία ο ασθενής 

αποδέχεται σιωπηλά. Παρά τις κοσµικές προκαταλήψεις της (στην περίπτωση της ψυχανάλυσης 

τουλάχιστον), η θεραπεία είναι κάτι σαν θρησκεία: έχει τα ιερά της κείµενα (τα κανονικά κείµενα 

του Freud µε τις ερµηνείες τους), το τελετουργικό της (τη συνεδρία διάρκειας πενήντα λεπτών) και 

τον κανόνα της εγκράτειας (την υποκατάσταση της κυριολεκτικής ερωτικής σχέσης από τη 

µεταβίβαση). Στη θεραπεία όπως και στη θρησκεία, το όριο ανάµεσα στην προσωπική σωτηρία και 

στη συµµετοχή σε µια αόρατη αδελφότητα είναι αδύνατο να καθοριστεί σαφώς (Maclagan, 2000). 

Συνήθως, το καλλιτεχνικό έργο παράγεται από τον ασθενή και θεωρείται, µέσα στο 

πλαίσιο στης εικαστικής ψυχοθεραπείας, ότι ενσωµατώνει φαινόµενα µεταβίβασης. Όταν ο 

θεραπευτής ζωγραφίζει θεωρείται ότι εκφράσει κάποιες πλευρές της αντιµεταβίβασης και και δεν 

είναι εποµένως κάτι που θα έπρεπε να µοιραστεί µε τον ασθενή. Σε λιγότερο τυπικές καταστάσεις, 

όπως σε µια ανοιχτή συνεδρία σε ένα εργαστήριο εικαστικής θεραπείας, ο θεραπευτής µπορεί να 
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ζωγραφίζει και να επιτρέπει στους άλλους να δουν τη δουλειά του, αλλά δεν µιλάει πολύ για αυτήν 

στους ασθενείς. Η σύµβαση αυτή αίρεται µόνο σε εξαιρετικές συνθήκες. Οι λόγοι περιλαµβάνουν 

το σχηµατισµό ενός µοντέλου ελεύθερης έκφρασης της φαντασίας, την αποδοχή ορισµένων 

διαστάσεων που υπερβαίνουν το προσωπικό στοιχείο ή µια θεληµατική παρέµβαση των 

συναισθηµάτων αντιµεταβίβασης (Maclagan, 2000).           

      

Κάθε έρευνα που ασχολείται µε τον συµβολισµό και την έκφραση στη θεραπεία πρέπει να 

εξετάζει τα επιστηµολογικά ζητήµατα της ανθρώπινης επικοινωνίας αν θέλει να έχει το αντίκρισµα 

των γεγονότων, τα οποία περιλαµβάνει η πρακτική της. Αυτό το αντίκρισµα έχει δύο πλευρές:  θα 

πρέπει να δίνει πληροφορίες για την τέχνη, αυτή την έκφραση της ανθρώπινης ύπαρξης µε όλους 

τους παραλογισµούς και τις ιδιοτροπίες της καθώς και για τη θεραπεία µε την πιο εξειδικευµένη 

της αγωγή του πόνου και της παθολογίας. Η εµµονή στην ψυχοδυναµική δεν µπορεί να συλλάβει 

πλήρως τη σηµασία µιας εικόνας ούτε µπορεί να κατανοήσει επαρκώς το νόηµα των ανθρωπίνων 

σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένων, παραδόξως, και αυτών που δηµιουργούνται κατά τη θεραπεία. 

Αυτό συµβαίνει επειδή όλες οι συζητήσεις, οι εικόνες, οι ιστορίες και οι χειρονοµίες µέσω των 

οποίων αναπαρίστανται οι ανθρώπινες σχέσεις, αναπτύσσονται, αδιάφορο πόσο ανολοκλήρωτα, 

προς ένα ύφος, µια αισθητική, µια υπέρβαση του τυχαίου. θα µπορούσαµε να πούµε  ότι η ζωή 

αποβλέπει στην τέχνη. Αν η δυνατότητα που προσφέρει η ψυχοθεραπεία στον ασθενή είναι να 

δώσει νόηµα και µορφή στα ακρωτηριασµένα και σκόρπια κοµµάτια της ζωής του, να τον βοηθήσει 

να αφηγηθεί τη ζωή του µε τη µορφή µιας ιστορίας καθώς και να την αναδιαµορφώσει σε µια 

εικόνα, τότε η θεραπεία θα πρέπει να ειδικευτεί στη λογοτεχνία όσο και στην περιπτωσιολογική 

µελέτη, στην τέχνη όσο και την αποκαλυπτική εικόνα, στην αισθητική όσο και στην 

ψυχοπαθολογία. Τίποτα λιγότερο από αυτό δεν αρκεί αν η πρακτική και η έρευνα της θεραπείας 

θέλουν να βοηθήσουν τους ασθενείς και να διεκδικήσουν το δικαίωµα στην αλήθεια (Henzell, 

2000).                             
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