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Η ελόηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κέζα από ηε ηέρλε, θαζώο ε ηέρλε είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ 

δεκηνπξγείηαη από ηε ζπλάληεζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θόζκν. Απηό απνδεηθλύεηαη από ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο ηέρλεο ζε θάζε θνηλσληθό ρώξν, αξραίν ή κνληέξλν, εγρώξην ή εμσηεξηθό. Γηα απηό 

άιισζηε έλαο πνιηηηζκόο ρσξίο ηέρλε ζα ήηαλ ζηεξεκέλνο από ηε ζπλείδεζε ηεο ζπλέρεηαο κεηαμύ 

αληηθεηκέλνπ θαη ππνθεηκέλνπ θαη θαη' επέθηαζε από ηε ζεκειηώδε ελόηεηα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

(Argan, 2013). 

 

 

 

Δηζαγσγή  

     Τπφ ην πξίζκα ηεο ςπρνινγίαο, ε χπαξμε ζηε δσή πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα δηαξθή θαη 

κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε βίσζεο ζπλαηζζεκάησλ πνπ απνδίδνληαη ζε ςπρηθέο θαη θπζηνινγηθέο 

δηεξγαζίεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ εθάζηνηε ρσξνρξφλν φπνπ ηνπνζεηείηαη ν άλζξσπνο (Γαθέξκνο, 

2002). Μέζα απφ ηελ χπαξμε, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θπζηθφ θφζκν, ηελ πξνζέγγηζε ελλνηψλ 

θαη πιηθψλ ζηνηρείσλ, αθφκε θαη κέζα απφ ηε θζνξά θαη ηνλ ίδην ην ζάλαην, ν άλζξσπνο αληιεί 

ζηνηρεία θαη εξεζίζκαηα ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηελ θνζκναληίιεςε ηνπ (Γαθέξκνο, 2010). Ο 

θπζηθφο θφζκνο ινηπφλ, βξίζθεηαη ζε κηα αέλαε δηάδξαζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνληαο θαη 

δηακνξθψλνληαο ηνλ νξγαληζκφ πνπ ηα βηψλεη θαη κε ηε ζεηξά ηνπ, ν εθάζηνηε νξγαληζκφο 

επεξεάδεη θαη δξα πξνο ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν ηνπ  κε αλάινγν ηξφπν (Γαθέξκνο, 2010. James, 

1884). Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ κνξθνπνηείηαη απηή ε δπλακηθή ζρέζε, ε 

δηαινγηθφηεηα θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη  ηνπ θπζηθνχ ηνπ θφζκνπ είλαη ε 

εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πξψηνπ κέζα απφ ηελ έθθξαζε (Goleman, 2011).  

     Ζ έθθξαζε σο αλζξψπηλε θαηάζηαζε κπνξεί λα ιάβεη πιεζψξα δηαζηάζεσλ, ηφζν ζε επίπεδν 

ιφγνπ, φζν θαη ζε επίπεδν δξάζεσλ. Γχλαηαη λα ιάβεη κνξθέο ιεθηηθέο θαη κε, κέζα απφ ην ζψκα 

θαη ηε δηθή ηνπ γιψζζα-θηλεζηνινγία. Χο έιινγν νλ, ν άλζξσπνο κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη κέζα απφ 

ην ιφγν απηά πνπ ληψζεη ηελ εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα ζπλεηδεηή θαη 

ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δηεξγαζία (Goleman, 2012). Παξάιιεια φκσο 

ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο ησλ αλζξψπηλσλ νξγαληζκψλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζην 

πεδίν ηεο ζπλείδεζεο δηαηεξψληαο σζηφζν ηελ επηξξνή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

γίγλεζζαη (Freud, 2000).  

     ε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ινηπφλ, ηεο κε ιεθηηθήο έθθξαζεο, ζα επηρεηξεζεί κηα ζχλδεζε 
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απηήο, κε ηελ ηέρλε (Simon, 1992). Σνπνζεηψληαο ζην πξνζθήλην ηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο, έρνπκε 

πξφζβαζε ζε κεγάιν εχξνο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπλδέζεσλ κε ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία. Μία απφ 

ηηο πξνεθηάζεηο ηεο ηέρλεο, αθνξά ην ζπλνιηθφ έξγν πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε θαη θαη' 

επέθηαζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο απηήο κε θχξην πξσηαγσληζηή ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Ζ ηέρλε ινηπφλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αξρηθά σο κηα 

κνξθή θαηαζηξνθήο, δεκηνπξγίαο θαη ελ ηέιεη κεηνπζίσζεο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν (Ρίθνπ, 2013). Ο αληίθηππνο ησλ 

εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαζνξίδεη ηελ αληηιεπηηθή αιιά θαη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή πξφζιεςε ηνπ θφζκνπ ε νπνία ηειηθά δχλαηαη λα βξεη δηέμνδν κέζα απφ ηελ 

ηέρλε. Έηζη ν ηξφπνο πνπ ν άλζξσπνο βηψλεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηε δσή, απνδίδεηαη, κέζα απφ ηελ 

ηέρλε ζε κηα πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηνπ αζέαηνπ ζην ζεαηφ. Ζ ηέρλε απηφκαηα κεηαηνπίδεηαη ζε 

πεδίν έθθξαζεο θαη εμσηεξίθεπζεο αθφκε θαη ηνλ πην ζθνηεηλψλ κνξθψλ ηνπ αζπλεηδήηνπ (Jung, 

2008).  

       Απφ ην ζχλνιν ησλ δεκηνπξγηθψλ εθθξάζεσλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν λα απνηππψζνπλ ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ηδέεο, ηελ αίζζεζε ή ηνλ 

νξακαηηζκφ ηνπ θαιιηηέρλε θαη λα πξνθαιέζνπλ ηηο αηζζήζεηο, δηεγείξνληαο ηνλ λνπ ή θαη ην 

ζπλαίζζεκα, ζπλ-θηλψληαο ην δέθηε, ζηελ πξνθεηκέλε ζα γίλεη ιφγνο γηα ηελ ηέρλε ηεο 

δσγξαθηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα εμεηάζνπκε ηελ κνξθή πνπ έιαβε απηή ζην θαιιηηερληθφ ξεχκα 

ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηνπ Φσβηζκνχ, δχν παξάιιεισλ ξεπκάησλ ηεο 

ηζηνξίαο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ηζηνξηθά ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη 

επεθηείλνληαη έσο θαη ηα κέζα απηνχ (Gombrich, 2011).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν Δμπξεζηνληζκφο σο θίλεκα ηνπνζέηεζε σο 

βαζηθφηεξν πξφζηαγκα ηνπ ηελ εμσηεξίθεπζε, ηελ έθθξαζε έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ ή ςπρηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, εμ νπ θαη ην φλνκα απηνχ expressionism, απφ ηνλ ιαηηληθφ φξν expressio, -onis 

δειαδή έθθξαζε (Long, 1995). 
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1. 1. Η Έθθξαζε ζηνλ αληίπνδα ηεο Δληύπσζεο  

     χκθσλα κε ηνλ Argan (2013) ε έθθξαζε (γαιι. expression), ζηνπο εηθαζηηθνχο θχθινπο, 

παξακέλεη ην αληίζεην ηεο εληχπσζεο (γαιι. impression).  

(Impression, Sunrise – Claude Monet, 1872.) 

Ζ εληχπσζε είλαη κηα θίλεζε πνπ δηαδξακαηίδεηαη απφ έμσ πξνο ηα κέζα, ν ηξφπνο δειαδή πνπ ην 

ππνθείκελν πξνζιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε κεηαηνπίδεη ζηε ζπλείδεζε ηνπ. 

(Bride of the wind – Oskar Kokoschka, 1914.) 

     Ζ έθθξαζε απφ ηελ άιιε θαηαιακβάλεη κηα αληίζεηε θίλεζε απφ ην εζσηεξηθφ πξνο ην 

εμσηεξηθφ, φπνπ ην ππνθείκελν απνηππψλεη ή κεηνπζηψλεη ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ζε 

δεκηνπξγηθή πξάμε (Argan, 2013). Πξνζιακβάλνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Ηκπξεζηνληζκφο ζαλ 

θαιιηηερληθφ ξεχκα ηνπνζεηείηαη κέζα απφ ηελ αηζζεηεξηαθή απνηχπσζε ελψ ν Δμπξεζηνληζκφο, 

ηνπνζεηεί κηα ζπκπεξηθνξά βνπιεηηθή ε νπνία δχλαηαη λα ιάβεη κέρξη θαη επηζεηηθέο δηαζηάζεηο 

(Furness, 1973). Σν εμπξεζηνληζηηθφ ππνθείκελν, επηζπκεί λα εμεξεπλήζεη απηφ πνπ ηνπνζεηείηαη 

σο πξαγκαηηθφ, θαη αδηαθνξψληαο γηα ηελ πηζηή θαη αληηθεηκεληθή αλαπαξάζηαζε απηνχ πνπ 

θαιείηαη πξαγκαηηθφηεηα, λα απνθαλζεί επ'απηήο κέζα απφ ην θηιηξάξηζκα θαη ηελ απνδφκεζε, 

κέζα απφ ηελ ππνθεηκελνπνίεζε. Χζηφζν ε εμπξεζηνληζηηθή ηάζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά λαξθηζζηζηηθήο έθθξαζεο αιιά αληηζέησο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηφζν 

κε ην θνηλσληθφ πιαίζην φζν θαη κε ηα εθάζηνηε ππνθείκελα πνπ ηπραίλνπλ δέθηεο ησλ εηθαζηηθψλ 

ηεο δεκηνπξγεκάησλ (Argan, 2013).  
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(Self-Portrait – Otto Mueller, 1921.) 

     Ο εμπξεζηνληζκφο σο θίλεκα, δελ ππεθθεχγεη ηεο επνρήο ηνπ, αληίζεηα πξνζιακβάλεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επνρή ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα θαη ηα ππνθείκελα ηεο. Βαζηθή 

επηδίσμε ηνπ, γίλεηαη ν απνθιεηζκφο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πέξα ησλ νξίσλ ηεο αλζξψπηλεο 

εκπεηξίαο. Έηζη, ηα ππεξβαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία εληάζζνληαη ζηα πεδία ηεο δηαίζζεζεο ή 

ηνπ νλείξνπ, πεξηνξίδνληαη κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή απνβνιή ηνπο.  Με απηφ ην ηξφπν, 

απνξξίπηεηαη ε ζπκβνιηζηηθή ηάζε, ε νπνία δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζπιινγηθή επηθνηλσλία αιιά 

αληηζέησο πεξηνξίδεη ηελ δηάδξαζε ζηε γλψζε θάπνηνπ θψδηθα ή αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα θάπνηνπ 

ζπκβφινπ πνπ θαηέρεη κηα κηθξή κεηνςεθία κπεκέλσλ δεθηψλ (Argan, 2013. Long, 1995).  

(Three girls and a mirror – Otto Mueller, 1921.) 

     ηνλ Δμπξεζηνληζκφ ππάξρεη ε επηζπκία γηα πξαγκάησζε ησλ απζεληηθά πξννδεπηηθψλ ηάζεσλ θαη ε 

δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα αλαηξνπή ησλ κέρξη πξφηηλνο θαιιηηερληθψλ ζρεκάησλ (Argan, 2013). Ζ επηζπκία 

απηή σζηφζν εκπεξηέρεη ην θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ ζπγθείκελν. Ζ πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ θαιιηηέρλε 
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σο πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελέρεη θαη ην ζηνηρείν ηνπ ηξαχκαηφο ηνπ. Φφβνο πνπ αθνξά ζην λα κελ 

θαηαθηεζεί, απφ ηελ ηαξαγκέλε πξνπνιεκηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη αλαζθάιεηα γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα αθνινπζνχζε ηνπ πνιέκνπ. Ηζηνξηθά ινηπφλ ν ιφγνο χπαξμεο ηνπ εμπξεζηνληζκνχ 

έγθεηηαη ζηελ δέζκεπζε ηνπ φηη ζα αληηκεησπίζεη απνθαζηζηηθά, κε πιήξε ζπλείδεζε, ηελ ηζηνξηθή 

ζπγθπξία. Πξφθεηηαη γηα κία πεξίνδν κε έληνλεο πνιηηηθέο δηακάρεο εγεκφλεπζεο, νη νπνίεο επξφθεηην λα 

νδεγήζνπλ πνιχ ζχληνκα ζηνλ Α΄ παγθφζκην πφιεκν. πσο ήηαλ αλακελφκελν, κε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, 

ην 1914 ηειείσζε ε πεξίνδνο ηεο επκάξεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο, θαη άξρηζε κηα πεξίνδνο παξαηεηακέλσλ 

αλαηαξαρψλ θαη γεληθφηεξσλ ξήμεσλ. Ζ αβεβαηφηεηα πνπ θαηέιαβε ηε ζέζε ηεο εξεκίαο θαη ε επηθαηξφηεηα 

ηεο βηνκεραληθήο πξνφδνπ άιιαμαλ κε γνξγνχο ξπζκνχο νξηζηηθά ην ηνπίν ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ αλεμέιεγθηε 

ζθιεξφηεηα θαη ε πξσηνθαλήο απαλζξσπηά ηνπ πνιέκνπ πνπ δηήξθεζε ρξνληθά αξθεηά πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ αξρηθή πξννπηηθή ησλ επηά εβδνκάδσλ ζθξάγηζαλ ηειεζίδηθα ηελ θαηάξξεπζε ησλ ηδαληθψλ ηνπ 19νπ 

αηψλα θαη άθεζαλ αλεμίηειν ην απνηχπσκά ηνπο ζηε καδηθή ςπρνινγία. Σν πςειφ ςπρνινγηθφ θφζηνο φινπ 

απηνχ ηνπ πνιηηηθνχ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θιπδσληζκνχ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ αλαδήηεζε 

απνθφξηηζεο θαη απνζπκπίεζεο ησλ ηξαπκαηηθψλ βησκάησλ. Τπήξρε ζπζζσξεπκέλε αγσλία, πφλνο, θφβνο 

θαη επηζπκία γηα ιχηξσζε ε νπνία ζηνπ θαιιηηερληθνχο θχθινπο κεηαηνπίζηεθε ζηελ έθθξαζε. Έθθξαζε 

πνπ ζηελ πξνθεηκέλε έιαβε ρψξα καθξηά απφ ην κεγαιναζηηθφ ή θπξίαξρν αζηηθφ πιαίζην θαη κέζα απφ ηε 

ξηδνζπαζηηθφηεηα ησλ πξνζηαγκάησλ ηεο, γελλήζεθε ν Δμπξεζηνληζκφο. Ζ έθθξαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά, απνηεινχζε πιένλ αλαγθαία ζπλζήθε (Long, 1995. Mikeli, 1983).   

 

1. 2. Φσβηζκόο θαη Δμπξεζηνληζκόο, δύν παξάιιεια θηλήκαηα 

     Ο εμπξεζηνληζκφο είλαη κηα εηθαζηηθή έθθξαζε πνπ εθδειψλεηαη ζε φιε ηε δηαδξνκή ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο (Βαθαιφ 1982). Ζ ζέζε απηή αλαθέξεηαη ζην φηη ν εθάζηνηε εηθαζηηθφο, 

εθθξάδεη θαηά ηελ εηθαζηηθή πξάμε ηα εζσηεξηθά ηνπ θνκκάηηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζιακβάλεη 

ην θφζκν. Κη ελψ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε έλλνηα ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

πεξηγξάςεη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ρξήζε απηήο ζηελ ελ ιφγσ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, αθνξά ζηνλ Γεξκαληθφ Δμπξεζηνληζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

εηθαζηηθφ εθείλν ξεχκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα θαζψο θαη ζηνπο θαιιηηέρλεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάδεημε θαη δεκηνπξγία απηνχ ηνπ 

ξεχκαηνο (Bassie, 2005). Θα εμεηαζηεί ινηπφλ ε εγθαζίδξπζε ηνπ εμπξεζηνληζκνχ σο 

ζπγθεθξηκέλν ξεχκα πνπ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζην γίγλεζζαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο (Βαθαιφ, 

1982). Παξάιιεια ζα γίλεη ιφγνο γηα ηνλ Φσβηζκφ, έλα θίλεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηε Γαιιία, ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηνλ Γεξκαληθφ Δμπξεζηνληζκφ. Ζ απνηχπσζε ηεο 

έθθξαζεο ζηνλ Φσβηζκφ  είρε θνηλή ζπληζηψζα κε απηή ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ. Αθφκε θη απφ ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ, αληηιακβαλφκαζηε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ αγξηφηεηα κε ηελ 

νπνία επηζπκνχζε ην θίλεκα λα ελαπνζέζεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ εζσηεξηθφ αλαβξαζκφ. Ζ έλλνηα 

Φσβηζκφο, πξνέξρεηαη απφ ηε γαιιηθή ιέμε fauve ηεο νπνίαο ε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά είλαη 



 9 

άγξην ζεξίν θαη δελ έρεη ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ θφβνπ (Debray, 2014).    

(Green Stripe / Portrait of Madame Matisse – Henri Matisse, 1905.) 

    Με ηελ έλαξμε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, δπν ηάζεηο ηεο δσγξαθηθήο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο 

ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, ν Φσβηζκφο θαη ν Δμπξεζηνληζκφο (Debray, 2014). Σα δχν απηά ξεχκαηα, 

παξφηη αλαπηχρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ν Φσβηζκφο  ζην Γαιιηθφ έδαθνο ελψ ν 

Δμπξεζηνληζκφο ζην Γεξκαληθφ, έρνπλ ίδηα αθεηεξία, αθνινπζνχλ παξάιιειε πνξεία θαζψο θαη ε 

θαηεχζπλζε πνπ δηαλχνπλ ζην ρξφλν είλαη επίζεο θνηλή. Με ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ δχν 

ξεπκάησλ ζπληειείηαη ζηελ εηθαζηηθή πξάμε ε λίθε ηνπ ρξψκαηνο επί ηεο θφξκαο, ε επηθξάηεζε 

ηνπ ελζηίθηνπ έλαληη ηεο ινγηθήο, ε θπξηαξρία ηνπ ππνθεηκεληθνχ ζην αληηθεηκεληθφ θαη ζαθψο ε 

επηθξάηεζε ηεο έθθξαζεο ζηελ εληχπσζε (Υξήζηνπ, 1994).  

     Πξφδξνκνη ησλ δχν θηλεκάησλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δηάθνξνη θαιιηηέρλεο ηνπ δέθαηνπ 

έλαηνπ θαη ηνπ εηθνζηνχ αηψλα νη νπνίνη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κέζα απφ ηελ 

ηέρλε θαη λα εθθξάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζπλέβαιιαλ ζηελ αιιαγή ησλ ζηφρσλ ηεο ηέρλεο. Έηζη ν 

Van Gogh, ν Esnor, ν Hodler θαη ν Munch ζεσξνχληαη νη παηέξεο ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ, ελψ ηελ 

ίδηα ζέζε γηα ηνλ Φσβηζκφ θαηαιακβάλνπλ ν Gaugin, ν Nabis, o Seurat θαη o Sezanne (Υξήζηνπ, 

1994).  

     ηφρνο πνπ επεηεχρζε θαη ησλ δπν ξεπκάησλ ήηαλ ην μεπέξαζκα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ θαη ε 

άξλεζε ηνπ ηδεαιηζκνχ, θάηη πνπ νδήγεζε ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο ηάζεο απηήο λα κεηαηξέςνπλ ηελ 

δσγξαθηθή επηθάλεηα ζε ρψξν ελαπφζεζεο θαη απνθάιπςεο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, άκεζα, ζε φιε 

ηεο ηελ πεγαηφηεηα, ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ αιήζεηα (Υξήζηνπ,1994).  

     Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δπν ξεπκάησλ ζην ρξφλν γίλεηαη ην 1905 φπνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζαλ 

νξγαλσκέλεο νκάδεο. Απφ ηελ άιιε ε δηάιπζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ιίγν πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ 

πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ην 1913. ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη κε ηελ 
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δηάιπζε ησλ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ πνπ δηακφξθσζαλ απηά ηα δπν ξεχκαηα, δελ δηαθφπεθε ε 

πξνζσπηθή πνξεία ησλ θαιιηηερλψλ, αληηζέησο νη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο θαζφξηζαλ ηε δσή 

ηνπο, δίλνληαο πινχζηα εξεζίζκαηα γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο έθθξαζεο ηνπο 

(Υξήζηνπ,1994).    

 

1. 3. Γηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνλ Φσβηζκό θαη ηνλ Δμπξεζηνληζκό 

     ηελ επξσπατθή ηέρλε, ν εμπξεζηνληζκφο βξίζθεη ρψξν αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο ηνπ βνξξά κε 

ραξαθηεξηζηηθή αλάπηπμε απηνχ ζην Γεξκαληθφ έδαθνο θάηη πνπ ελ ηέιεη ζπληειεί θαη ζηε 

δηάθξηζε ηνπ απφ ην Φσβηζκφ. Ζ έθθξαζε ηνπ ζηηο ρψξεο απηέο, κε ην θιίκα λα θαηαιακβάλεη 

εμέρνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ςπρνζχλζεζεο, θαζφξηζε ηφζν ηελ γέλλεζε απηνχ φζν θαη ηηο 

κεηέπεηηα δηακνξθψζεηο ηνπ (Βαθαιφ, 1982).  

     Οη επηξξνέο ηνπ ςπρξνχ θιίκαηνο απνκνλψλνπλ ηνλ άλζξσπν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

αλαπηχζζνπλ ηα ελδνζηξεθή ζηνηρεία ηνπ θαζψο επίζεο θαζηζηνχλ ην άηνκν αζπκθηιίσην κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (Βαθαιφ, 1982). Σφζν κε βάζε ην θιίκα, φζν θαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γαιιηθνχ θαη Γεξκαληθνχ πλεχκαηνο, ζα αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία ζηηο βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ησλ δπν ξεπκάησλ.  

     Ο Φσβηζκφο δηαηήξεζε αξθεηά απφ ηα θιαζηθά ζηνηρεία ηεο επνρήο ηνπ, ελψ ν Δμπξεζηνληζκφο 

ελζσκάησζε πεξηζζφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξνκαληηζκνχ. ηνλ Φσβηζκφ ππήξμε 

πεξηζζφηεξε πεηζαξρία θαη νξηνζέηεζε, ελψ ζηνλ Δμπξεζηνληζκφ εθηνλψζεθε ζεκαληηθφ θνκκάηη 

βίαο, θαζηζηψληαο ην θίλεκα επζχ θαη άκεζν. Ο Φσβηζκφο, επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαηήξεζε ηεο γαιιηθήο θαιιηηερληθήο παξάδνζεο κέζα απφ ηελ αξκνληθή δηαηχπσζε θαη ηελ 

ιπξηθή έθθξαζε. Οηθεηνπνηήζεθε δειαδή αξθεηά ζηνηρεία ηεο πξνυπάξρνπζαο θφξκαο, 

ζπλδπάδνληαο εθθξαζηηθφηεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα, αλαπαξηζηψληαο αθφκε θαη ηα κέρξη πξφηηλνο 

γλσζηά ζέκαηα. Ο Δμπξεζηνληζκφο απφ ηελ άιιε, παξνπζίαζε επξέσο ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

ελζηίθηνπ, ηνπ αζπλεηδήηνπ κέζα απφ έλα ζρεδφλ βάξβαξν ρξσκαηηθφ πάζνο. Καηάθεξε δειαδή λα 

ζπλδπάζεη ηηο λέεο εηθαζηηθέο ηάζεηο κε κηα νμχηεξε θξηηηθή ηεο παξάδνζεο, θάλνληαο φιε ηε 

δσγξαθηθή επηθάλεηα δηακαξηπξία θαη ην ρξψκα κηα θηλνχκελε έθξεμε (Υξήζηνπ,1994).  

     ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ ηζνξξνπία πνπ παξνπζίαζε ν Φσβηζκφο, 

γίλεηαη αθφκε εληνλφηεξε ε δηάθξηζε ηνπ απφ ηνλ Δμπξεζηνληζκφ, ν νπνίνο παξέζεζε επξέσο ηε 

δηαζπνξά θαη ηελ έληαζε, ηα δξακαηηθά ζηνηρεία θαη ηελ παξακφξθσζε. Σέινο, νη κεγαιχηεξεο 

αμίεο ηνπ Φσβηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα θαζαξά ρξψκαηα, ηνπο μεθάζαξνπο ζπλδπαζκνχο, ηηο 

ζπκθσλίεο ησλ ηφλσλ θαζψο θαη ηηο δηαθνζκεηηθέο πξνζέζεηο. Οη αληίζηνηρεο αμίεο ηνπ 

Δμπξεζηνληζκνχ απφ ηελ άιιε, ζπλίζηαληαη ζηελ ηξαρχηεηα ησλ ρξσκάησλ, ζηε ζθιεξφηεηα ησλ 

γξακκηθψλ παξακνξθψζεσλ, ζηελ πξνηίκεζε γσλησδψλ ζεκάησλ θαη ζηελ αξθεηά δξακαηηθή 

ζχλζεζε (Υξήζηνπ, 1994). 
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1. 4. Φσβηζκόο θαη Henri Matisse 

     Οινθιεξψλνληαο κε ην θίλεκα ηνπ Φσβηζκνχ, ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε έλαλ 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, ηνλ Henri Matisse (1869 – 1954). Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

θαιιηηέρλε πνπ θαηφξζσζε ζρεηηθά αξγά λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζηηι, ελψ ζηελ 

πνξεία ζηάζεθε αξθεηά θαζνξηζηηθφο γηα ην θίλεκα απηφ.  

     Βαζηθφηεξα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, απνηεινχλ ε εθπιεθηηθή ρξσκαηηθή επαηζζεζία, ε 

εμαηξεηηθή ζρεδηαζηηθή ηθαλφηεηα θαη ηα επίπεδα ηεο θαληαζίαο ηνπ σο πξνο ηελ αλαπαξάζηαζε 

θαη δεκηνπξγία κνξθψλ (O Matisse θαη νη Φσβηζηέο, 1992).  

    Γηα ηνλ Henri Matisse, ε εηθαζηηθή δεκηνπξγία απνηέιεζε ελαπφζεζε βαζχηεξσλ, εζσηεξηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαζψο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:  

     «Ζ δσγξαθηθή επηθάλεηα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηα κνξθνπιαζηηθά ηεο ζηνηρεία, ππνβνιή ηεο 

δσήο, ηα ρξψκαηα θαη ε ζχλζεζε λα εθθξάδνπλ κε ακεζφηεηα θαη γλεζηφηεηα φρη ην ζέκα ή ηα 

αληηθείκελα, αιιά ην βίσκα ηνπ θαιιηηέρλε απ' απηά θαη ηελ αιήζεηα ηνπ απφ απηφ» 

(Υξήζηνπ,1994).  

(Dance – Henri Matisse, 1909.) 

     Μέζα απφ απηή ηνπ ηε ζέζε, παξέζεζε ηελ δηθή ηνπ επηζπκία γηα αλαπαξάζηαζε θαη εθηφλσζε 

ησλ βησκάησλ ηνπ θαζψο θαη ηελ απειεπζέξσζε πνπ επηδίσθε σο πξνο ηελ έθθξαζε θαη ηνλ 

επξχηεξν νξακαηηζκφ. Σέινο, κέζα απφ ηελ αλεμάξηεηε ζχλζεζε, ηελ έληαζε θαη ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ρξσκάησλ, ηελ άξλεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ θαη ηελ ζρεκαηνπνίεζε ησλ 

κνξθψλ θαηάθεξε ηφζν ν ίδηνο φζν θαη νη ππφινηπνη Φσβηζηέο λα δηαλνίμνπλ ην πεδίν σο πξνο ηελ 

παξνπζίαζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ζπγθηλήζεσλ θαη ησλ ςπρηθψλ ηνπο δνλήζεσλ (Essers, 2005).  

 

1. 5. Αλζξώπηλε ςπρή & Δμπξεζηνληζκόο 

     O Δμπξεζηνληζκφο, ζηελ βάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, απνηειεί έλα θίλεκα κε άκεζν ζηφρν ηελ 
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αλαλέσζε ησλ κέρξη πξφηηλνο εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Υξήζηνπ,1994). Δπηδεηά δειαδή 

άκεζα θαη ξεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ ςπρηζκνχ, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο εζσηεξηθήο έθθξαζεο, 

κε ζηφρν ηελ ιχηξσζε, ην μεπέξαζκα ηεο αθηλεζίαο ησλ εηθαζηηθψλ ηεθηαηλφκελσλ ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηελ θάζαξζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηέρλε. Σν ελδηαθέξνλ ησλ εμπξεζηνληζηψλ, ζε 

αληίζεζε κε ηα ππφινηπα ξεχκαηα πνπ είραλ αλαπηπρζεί κέρξη πξφηηλνο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπο, έρεη ζηξαθεί πιένλ ζε κηα λέα πην νπζηαζηηθή θαη πην γφληκε εξκελεία ηνπ θφζκνπ θαζφηη 

επηδεηνχλ λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηελ αλζξψπηλε ςπρή (Υξήζηνπ, 1994). ηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

απηή, κειεηνχλ ζε βάζνο ηελ αξρατθή ηέρλε θαη επξχηεξα ηελ ηέρλε ησλ πξνγφλσλ ηνπο θαη 

παξάιιεια πξνζθεχγνπλ ζηε κειέηε δηάθνξσλ άιισλ κνξθψλ ηέρλεο. Αλάκεζα ζηνπο 

δεκηνπξγνχο πνπ ειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο βξίζθνληαη άλζξσπνη κε ςπρηθέο λφζνπο, ηα κηθξά 

παηδηά θαη ε πιαζηηθή ηέρλε ησλ καχξσλ. Μειεηνχλ κάζθεο πνπ θαηαθζάλνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν 

απφ ηελ Αθξηθή θαη ηα ηπρφλ ζπλαηζζήκαηα πνπ απηέο εθθξάδνπλ θαη εκβαζχλνπλ ζε απηήο ηεο 

κνξθήο ηελ έθθξαζε. Με απηφ ην ηξφπν νδεγνχληαη ζηελ απινπνίεζε ηεο δσγξαθηθήο, ζηελ 

απνζηξνθή ηεο δηαλνεηηθφηεηαο θαζψο θαη απηνχ πνπ έρεη εγθαζηδξπζεί σο ινγηθφ (Υξήζηνπ, 

1994).    

(Masks – Emil Nolde, 1911.) 

     ηε Γεξκαλία, φπνπ νινθιεξψλεηαη ν εμπξεζηνληζκφο ηνλ εηθνζηφ αηψλα, ε παξνπζίαζε ηνπ 

γίλεηαη κέζα απφ ηελ έθξεμε, κέζα απφ ηελ εμέγεξζε ηεο θαιιηηερληθήο πξσηνπνξίαο, ελάληηα ζε 

φιεο εθείλεο ηηο θαηαθηήζεηο ηεο αθαδεκατθήο δσγξαθηθήο παξάδνζεο. Μηα άξλεζε ηνπ 

θαζηεξσκέλνπ κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ηνπ απφιπηνπ (Υξήζηνπ, 1994). ηελ πνξεία ηνπ 

εμπξεζηνληζκνχ, ππάξρεη ε πεξηθξφλεζε απηνχ πνπ ζεσξείηαη αληηθεηκεληθφ σο πξνο ηελ 

αληηιεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη γίλεηαη επηζπκία ε δσγξαθηθή επηθάλεηα λα κεηαθέξεη ζηνλ ζεαηή 

ηελ ππνθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε θαιιηηέρλε (Υξήζηνπ,1994). Γηα λα επηηχρεη ν 

εμπξεζηνληζκφο απηέο ηηο πνηφηεηεο, απσζεί απηφ πνπ ζεσξείηαη πξαγκαηηθφ, παξακνξθψλνληαο ην. 

Δπηρεηξεί λα αληηζηξέςεη ηνπο δνκεκέλνπο ζπλζεηηθνχο ηχπνπο, ηε γξακκηθφηεηα θαη ηα ρξσκαηηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ε απφπεηξα ηνπ εμπξεζηνληζκνχ λα θαζηεξψζεη έλα δίαπιν επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, παξαζέηνληαο απηήλ ηελ πεγαία 

εζσηεξηθφηεηα.  

(Self-Portrait with orange cloak – Egon Schiele, 1913) 

     Ο Kirchner (1880 – 1938), έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο Γεξκαλνχο εμπξεζηνληζηέο δσγξάθνπο, 

ηδξπηήο ηεο νκάδαο θαιιηηερλψλ "Ζ Γέθπξα", θάλνληαο ιφγν γηα ηνλ ππνθεηκεληθφ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξνζιακβάλεη ηε θχζε θαη ηα βηψκαηα ηνπ, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

     «Κάζε εηθφλα πνπ δεκηνπξγψ έρεη ηε θαηαγσγή ηεο ζ' έλα βίσκα ηεο θχζεο» (Υξήζηνπ,1994).  

     Οη θαιιηηέρλεο πιένλ ρξεζηκνπνηνχλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κέζα απφ 

ηε κεηαθνξά ζηε δσγξαθηθή επηθάλεηα ην πξνζσπηθφ ηνπο δξάκα, λα παξνπζηάζνπλ θάζε ινγήο 

εζσηεξηθή ζπγθίλεζε θαη λα δψζνπλ κνξθή ζηελ έκπλεπζε πνπ πεγάδεη απφ ηε θαληαζία ηνπο. 

Μνξθηθέο παξακνξθψζεηο, ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο κε αζηείξεπην πάζνο, νμχηεηα ζηηο γξακκηθέο 

απνηππψζεηο, ζπλζεηηθέο ηνκέο θαη πεξηθξφλεζε ηεο πξννπηηθήο παίδνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηα 

εμπξεζηνληζηηθά έξγα.  
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(Self-Portrait with Erna – Ernst Ludwig Kirchner, 1933.) 

     «Ζ εζσηεξηθή ζχγθξνπζε αδπλαηεί λα πεξηνξηζηεί ζηα ζηελά ινγηθά πιαίζηα, ηα νξάκαηα δελ 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε γλσζηνχο κνξθηθνχο ηχπνπο, ε αλάγθε ηνπ απφιπηνπ θαη νη δνλήζεηο 

ηεο ςπρήο απαηηνχλ λέα γιψζζα» (Υξήζηνπ, 1994).  

     χκθσλα κε ηνλ Bassie (2005), ν Δμπξεζηνληζκφο σο εηθαζηηθή έθθξαζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αλαζθαθή ηεο ςπρήο ζε κηα πξνζπάζεηα εμσηεξίθεπζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ.   

(The Embrace – Egon Schiele, 1917.) 

     Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ, αθνξά ζηελ ζηάζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ, νη νπνίνη 

ηνπνζεηνχζαλ ηελ πξαγκάησζε ηεο ελ ιφγσ ηέρλεο ζε κηα εληειψο θαηλνχξγηα θαηάζηαζε ζηε 

ζθαίξα ηεο εκπεηξίαο. Ζ Δμπξεζηνληζηηθή ηέρλε κπφξεζε λα δηαδξακαηίζεη θαη λα αλαπαξαζηήζεη 
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εηθαζηηθά θαη ηερληθά κε θαηλνηφκν ηξφπν ην ζψκα θαη ηελ ςπρή αθφκα θαη ζην πξσηαξρηθφ 

ζηάδην ησλ έξγσλ ησλ Egon Schiele (1890 – 1918) θαη Oskar Kokoschka (1886 – 1980) (Bassie, 

2005).  

     Οη εμπξεζηνληζηέο επηρείξεζαλ κε εηθαζηηθφ ηξφπν λα θσηίζνπλ ηηο πην κχρηεο πηπρέο ηεο ςπρήο 

ηνπο, ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, κε ζηφρν λα νδεγεζνχλ ζε κηα κνξθή επηθνηλσλίαο, αλαδεηψληαο 

κηα βαζηά, ππνθεηκεληθή θαη ερεξή ζχλδεζε κε ηνλ ζεαηή (Bassie, 2005). Ο Oskar Kokoschka, 

πεξηέγξαςε απηή ηελ θαηάζηαζε, σο παξάζεζε θαη αλαπαξάζηαζε κνξθήο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ 

δηεξγαζηψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα δηακεζνιάβεζεο θαη κεηάδνζεο ησλ κελπκάησλ ηνπ. Μηα 

δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο δειαδή, αλάκεζα ζε εθείλνλ θαη ζηνλ εθάζηνηε άλζξσπν.  

     «πσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ αγάπε, φπνπ γηα λα πξαγκαησζεί δχν άηνκα είλαη απαξαίηεηα». 

Γηα ηνλ Oskar Kokoscha ν εμπξεζηνληζκφο δελ δεη ζε έλα γπάιηλν πχξγν, απνκαθξπζκέλνο θαη 

απνκνλσκέλνο αιιά ζηνρεχεη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ παξαηεξεηή θαη ζην μχπλεκα απηνχ 

(Bassie, 2005).    

     Ο Δμπξεζηνληζκφο, επηρείξεζε λα μεπεξάζεη ηηο εζηθέο ζπκβάζεηο, πνπ είραλ εγθαζηδξπζεί κέρξη 

θαη ην ηέινο ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα, σο πξνο ηελ ζθέςε, ηελ νκηιία θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Έηζη, 

ζηνπο θχθινπο ηνπ, πνιινί ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο αλέπηπμαλ ηξφπνπο θαη κέζα 

εμσηεξίθεπζεο, κέζα απφ ηελ ειεχζεξε έθθξαζε, αζπλείδεησλ, ελζηηθησδψλ θαη απζεληηθψλ 

θνκκαηηψλ ηνπο. Δπηηεχρζεθε δειαδή κηα άκεζε θαη ππξεληθή πξνζέγγηζε ηεο ςπρήο θαη ησλ 

επξχηεξσλ δηεξγαζηψλ ηεο (Bassie, 2005).  

     Με ηνλ εμπξεζηνληζκφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπκε, κηα απνθαζηζηηθή θαη νπζηαζηηθή 

επηζηξνθή, ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε κνίξα απηνχ, ζηα ςπρηθά ηνπ βηψκαηα θαη ζηελ αλάγθε λα 

εθθξαζηνχλ αθφκα θαη νη δνλήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο. Ζ έθθξαζε πιένλ κεηαηνπίδεηαη ζηελ 

παλαλζξψπηλε απήρεζε, ζην νηθνπκεληθφ άθνπζκα, ζηελ ηαχηηζε θαη ηε ζχλδεζε κέζσ απηήο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη θαη' επέθηαζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ην απαξηίδνπλ (Argan, 2014). Τπάξρεη 

ινηπφλ κηα θνηλσληθνπνιηηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ εμπξεζηνληζκνχ κέζα απφ ηελ ίδηα ηε δεκηνπξγία.  

 

1. 6. Πξαγκαηηθόηεηα, δεκηνπξγία & Δμπξεζηνληζκόο 

     ην θίλεκα ηνπ εμπξεζηνληζκνχ, κέζα απφ ηελ άξλεζε ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηελ κεηέπεηηα επηθέληξσζε ζηελ ππνθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζπληειείηαη θαηά ηε 

δεκηνπξγία, ηνπνζεηείηαη ε κεδεληθή βάζε απφ ηελ νπνία θαιείηαη λα μεθηλήζεη ν εμπξεζηνληζηήο 

δεκηνπξγφο (Argan, 2014). 

  Ζ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ ηελ νπνία έρεη ν θαιιηηέρλεο, ζε έλα πξψην επίπεδν δελ δηαθέξεη απφ 

εθείλε νπνηνπδήπνηε άιινπ. Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ε έθθξαζε θαηαιακβάλεη εκθαλψο 

πξσηφιεηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δχλαληαη λα ζηαζνχλ σο πξσηαξρηθφ ζεκείν ζχλδεζεο κε ηνλ 

εθάζηνηε άλζξσπν απνδέθηε ηνπ εμπξεζηνληζηηθνχ δεκηνπξγήκαηνο (Argan, 2014). Ζ χιε ζηελ 
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νπνία βαζίδεη ηελ πξάμε ηνπ ν θαιιηηέρλεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην ρσξνρξφλν θαη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο απηνχ. ηελ πξνθεηκέλε, ε απιφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαηαιακβάλεη ηνλ 

εμπξεζηνληζηηθφ εηθαζηηθφ ρψξν κε ζηφρν λα θνηλνπνηήζεη ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ βηψλεη ν 

εμπξεζηνληζηήο δεκηνπξγφο κε ηνλ εθάζηνηε άλζξσπν. Ζ δσή ζηνπο δξφκνπο, ζηα θαθελεία, ζηνπο 

δηάθνξνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο, εκπεξηέρνληαη ζηα εμπξεζηνληζηηθά δεκηνπξγήκαηα, 

απνηππψλνληαο πφηε έλα κνλαρηθφ ππνθείκελν, πφηε ηελ δηάρπηε πνιπθνζκία. Σν ελδηαθέξνλ φκσο 

ζηνηρείν παξακέλεη, ην φηη παξά ην απιφ ζέκα πνπ επηιέγεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

εμπξεζηνληζηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ, ε απνηχπσζε ζπρλά κνηάδεη λα είλαη ηξαρηά, άθακπηε, ζθιεξή 

θαη απφιπηε, ζάκπσο ν θαιιηηέρλεο λα κελ είρε πνηέ, πξηλ απφ ηε ζηηγκή πνπ εθηειεί ην εηθαζηηθφ 

δεκηνχξγεκα, ζρεδηάζεη ή δσγξαθίζεη (Argan, 2014). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνπο εμπξεζηνληζηέο, 

γηα λα είλαη δεκηνπξγία ηνπ πξαγκαηηθνχ, ε ηέρλε, πξέπεη λα αθήζεη θαηά κέξνο φια φζα 

πξνυπάξρνπλ ηεο πξάμεο ηνπ θαιιηηέρλε θαη λα μαλαξρίζεη απφ ην ηίπνηα.  

(Artiste/Marcella – Ernst Ludwig Kirchner, 1910.) 

     Με απηφ ην ηξφπν απνξξίπηεηαη ε νξγάλσζε, πεξηνξίδεηαη ν εληππσζηαζκφο θαη ν ζηφρνο 

κεηαηνπίδεηαη ζηελ εμσηεξίθεπζε, ζηελ θνχξαζε, ζηελ έθθξαζε νπνηνπδήπνηε ζπλαηζζήκαηνο. Σα 

ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη πιένλ ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ν δεκηνπξγφο ηνπνζεηείηαη, ρσξίο 

απνρξψζεηο, ρξψκαηα θαζαξά πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ ίδηα πεγαία ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε (Argan, 

2014). Παξάιιεια, κέζα απφ απηή ηε πξσηαξρηθή έθθξαζε, επηδηψθεηαη αθξηβψο κηα έξεπλα γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πνχ ε θαιιηηερληθή πξάμε γελλάηαη. Ο θαιιηηέρλεο πιένλ εθθξάδεη πέξα απφ ηα 

δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ηφπνπ, ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ πνπ 

ηνλ πεξηβάιεη. Ζ πξάμε ηνπ απηή, είλαη ε ίδηα ε αλαδήηεζε ηεο ηέρλεο, ε νπνία κεηαηνπίδεηαη ζηε 

δεκηνπξγία. Σα ζπλαηζζήκαηα πιένλ δελ παξακέλνπλ ζην αππξφβιεην, είλαη νξαηά θαη 
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πξνζβάζηκα γηα φπνηνλ επηζπκεί λα ηα πξνζεγγίζεη (Υξήζηνπ, 1994).    

 

1. 7. Δηθαζηηθό πεξηερόκελν & κνξθή 

     εκαληηθφ επίζεο πξνζεγγίδνληαο ηελ εμπξεζηνληζηηθή ηέρλε, είλαη λα ηνληζηεί ε έκθαζε πνπ 

δίλεη απηή, ζηηο αλζξψπηλεο κνξθέο θαηά ηελ εηθαζηηθή πξάμε. ηαλ δειαδή ην εηθαζηηθφ ζέκα πνπ 

επηιέγεη λα παξαζέζεη έλαο εμπξεζηνληζηήο δσγξάθνο, εκπεξηέρεη ην αλζξψπηλν ζηνηρείν, νη 

απεηθνλίζεηο απηνχ γίλνληαη κε ππεξηνληζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Αληίζεηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

απεηθφληζε ησλ δψσλ, ε ρξήζε ησλ κνξθψλ ηνπο, δελ είλαη αλάινγε (Βαθαιφ, 1982).  

     χκθσλα ινηπφλ κε ηε Βαθαιφ (1982), νη εμπξεζηνληζηηθέο δεκηνπξγίεο επηθεληξψζεθαλ θαηά 

θάπνην ηξφπν πεξηζζφηεξν ζηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ αλάδεημε απηψλ, γηα λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηελ ππεξξεαιηζηηθή ρξήζε ησλ κνξθψλ ησλ δψσλ. Ζ επηινγή απηή έγθεηηαη 

ζηελ επηζπκία απνθπγήο ζπζρεηηζκνχ ησλ δψσλ κε έλα θαληαζηαθφ κε ξεαιηζηηθφ ζηνηρείν.  

     Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ έθθξαζε ηεο εηθαζηηθήο πξάμεο ζηνλ εμπξεζηνληζκφ, ιακβάλεη 

ρψξα ν ππεξηνληζκφο ησλ ξεαιηζηηθψλ αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα λα δνζεί έκθαζε θαη 

πεξηερφκελν ζε απηήλ αθξηβψο ηε ξεαιηζηηθή έθθξαζε. Ζ αλζξψπηλε δειαδή έθθξαζε, πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη ζην θαζεκεξηλφ πεδίν, πξνζεγγίδεηαη πιένλ κέζα απφ ηελ εηθαζηηθή 

παξακφξθσζε (Βαθαιφ, 1982). Δπηπξφζζεηα ε εηθαζηηθή απηή ρξήζε ησλ αλζξψπηλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θσηηζηεί αθφκα θαη ε αζρήκηα απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ή ε αλνκνηνκνξθία ηνπο. Σν ζπλαίζζεκα απφ κφλν ηνπ, αθφκα θαη ζηηο 

ξεαιηζηηθέο ηνπ πνηφηεηεο εμσηεξίθεπζεο, αιινηψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, δίλνληαο 

κε απηφ ην ηξφπν πλνή. ε επίπεδν εηθαζηηθήο ηερληθήο, κε απηφ ην ηξφπν θαηάθεξαλ λα δψζνπλ, 

κνξθή ζηελ έληαζε, νμχηεηα ζην ζπλαίζζεκα, εηθφλα ζην πφλν θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηελ 

νινθιεξσηηθή απνπζία ελδηαθέξνληνο ηνπο πξνο ην σξαίν. Ζ νκνξθηά, ε σξαηνπνίεζε ή ε ζπλνρή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπαίλεη ζην πεξηζψξην θαη ε έθθξαζε θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ θακβά 

αλεμαξηήησο αηζζεηηθψλ θξηηεξίσλ ηεο επνρήο εθείλεο.  
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(Young Girl – Erich Heckel, 1913.) 

     Ζ Βαθαιφ (1982) ζρεηηθά κε απηή ηελ εηθαζηηθή επηινγή αλαθέξεη:  

      «Λεηηνπξγεί ζαλ ηξφπνο απνθφξηηζεο απσζεκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

ζπζζσξεπηεί ε θαηαπηεζηεί απφ έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο δσήο».  

     ηε ζπλέρεηα, ηα απνδηδφκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ εμπξεζηνληζηηθφ 

πίλαθα, εκπεξηέρνπλ θάπνηα θξίζε, κηα εζηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ην αληηθείκελν γηα ην νπνίν ν θαιιηηέρλεο εθθξάδεηαη. Μέζα απφ ηελ θξίζε, ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή απηή απνθφξηηζε, πξνθχπηεη ε παξακφξθσζε, ε δηαζηξέβισζε, αθφκε θαη ε 

αιινίσζε ηνπ πξσηαξρηθνχ αληηθεηκέλνπ (Argan, 2014).   

     χκθσλα κε ηνλ Argan (2014) ε εμπξεζηνληζηηθή παξακφξθσζε θηάλεη αθφκε θαη ηα φξηα ηεο 

χβξεσο κε κηα έληνλε επηζεηηθφηεηα. Ζ δηαζηξέβισζε φκσο απηή, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ νπηηθή 

πξφζιεςε ησλ ηεθηαηλφκελσλ απφ ην δεκηνπξγφ, αληηζέησο θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

ππνθεηκεληθνχο θαη αληηθεηκεληθνχο ζπληειεζηέο. Οη ππνθεηκεληθνί ζπληειεζηέο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηελ ζθνπηκφηεηα πνπ εκπεξηέρεη ην έξγν ηνπ ελψ 

νη αληηθεηκεληθνί, επηδηψθνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ χιε, λα ηελ εμεξεπλήζνπλ θαη λα ηελ 

επεμεξγαζηνχλ. Ζ αλζξψπηλε εξγαζία κπαίλεη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο κέζα απφ ηε 

πξνζέγγηζε ηεο χιεο, ε δεκηνπξγηθφηεηα εμεξεπλάηαη θαη ηα πιηθά δελ έρνπλ απζχπαξθηε ζεκαζία 

αιιά πξνζιακβάλνπλ ηε ζεκαζία πνπ ηνπο πξνζδίδεη ν δεκηνπξγφο. Έλαο γιχπηεο γηα παξάδεηγκα 

παίξλεη έλαλ θνξκφ δέληξνπ θαη ιαμεχνληαο ηνλ, πξνζδίδεη ζε απηφλ ηελ κνξθή πνπ επηζπκεί, ηα 

λνήκαηα πνπ ν ίδηνο βξίζθεη, αλαθαιχπηνληαο κέζα απφ ηελ ηελ έθθξαζε έλα λέν εηθαζηηθφ 

δεκηνχξγεκα (Argan, 2014). Αληίζηνηρα έλαο δσγξάθνο, απνδίδνληαο κε θαζαξφ θφθθηλν ην πφλν 

πνπ βηψλεη, απειεπζεξψλεη ην ίδην ηνπ ην εθθξαζηηθφ κέζν θαη ην κεηνπζηψλεη ζε ζπλαίζζεκα.   

     Παξάιιεια κε απηήλ ηελ απειεπζέξσζε κνξθήο θαη ρξψκαηνο, ζπληειέζηεθε , ε επξχηεξε 

απειεπζέξσζε ηεο έθθξαζεο, ε άξλεζε δειαδή ηεο ππνηαγήο ζε κηα γεληθή αξρή ε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ζεσξία (Υξήζηνπ, 1994). Μέζα απφ απηή ηελ άξλεζε ππνηαγήο ηφζν ζην 
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πξνγελέζηεξν ξεχκα ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ φζν θαη ζε επξχηεξεο εηθαζηηθέο δηεξγαζίεο, 

δεκηνπξγήζεθαλ νη λέεο αμίεο ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ κε επίθεληξν ηελ έθθξαζε θαη ηελ 

εμσηεξίθεπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (Υξήζηνπ, 1994).  

 

1. 8. Οκνξθηά θαη Αζρήκηα, ζηνλ Δμπξεζηνληζκό 

     Τπάξρεη κηα δηαξθήο δηακάρε ε νπνία δηαπεξλά ην θίλεκα ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ, κηα εζσηεξηθή 

ζχγθξνπζε, ε νπνία απνδίδεηαη θαη εηθαζηηθά κέζσ ηεο παξακφξθσζεο. Οη Δμπξεζηνληζηέο 

βηψλνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο αλαπαξάγνπλ κέζα απφ ην έξγν ηνπο θαζφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

κεηνπζηψλνπλ ηελ ίδηα ηελ ππαξμηαθή θξίζε ηνπ αλζξψπνπ. Σα δηιήκκαηα, ηα δίπνια, νη 

αληηθάζεηο, δελ πεξηνξίδνληαη ζην αζέαην, αιιά αληηζέησο εθηίζεληαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ 

εμπξεζηνληζηηθνχ έξγνπ. ην πλεχκα ησλ αληηθάζεσλ ινηπφλ ηνπνζεηείηαη θαη ην δίπνιν ηεο 

νκνξθηάο θαη ηεο αζρήκηαο.  

     «Ζ εμπξεζηνληζηηθή παξακφξθσζε δελ είλαη θαξηθαηνχξα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο: είλαη ε 

νκνξθηά, πνπ, πεξλψληαο απφ ηε δηάζηαζε ηνπ ηδεψδνπο ζηε δηάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ, 

αληηζηξέθεη ηε ζεκαζία ηεο, γίλεηαη αζρήκηα, αιιά πάληνηε δηαηεξψληαο ην πξφζεκν επηινγήο 

ηεο» (Argan, 2014).  

     Ζ ζηφρεπζε πνπ επηθξαηεί ζηελ πξνθεηκέλε ελέρεη ηελ ππεξηφληζε ηεο αζρήκηαο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε κεηαθνξά ζε απηφ πνπ είλαη φκνξθν. ε απηφ ησλ αγψλα κφλν κέζα απφ ηελ 

δεκηνπξγία θαη ηελ θψηηζε ησλ άζρεκσλ θνκκαηηψλ ζα αλακνξθσζεί ζε σξαίν απηφ πνπ ε ίδηα ε 

θνηλσλία έρεη δηαζηξέςεη ζε άζρεκν (Argan, 2014).  

     Ζ ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο γίλεηαη αθφξεζηα, αιιά αλακθίβνια εκπεξηέρεη κηα νκνξθηά, ε νπνία 

κέζα απφ ηηο απνδνκεκέλεο θηγνχξεο ράλεη ηελ βαξχηεηα ηεο. ην θέληξν κπαίλεη ε θηγνχξα, ην 

ζψκα πνπ πνλά, ην ζψκα πνπ βηψλεη ηα πάζε θαη ηε ζπγθίλεζε, ε χπαξμε πνπ πεζαίλεη. Οη 

θηγνχξεο γίλνληαη επηδεηθηηθά άζρεκεο θαη απηή ε ηερληθή εκπεξηέρεη ηελ δηθή ηεο ζθνπηκφηεηα. Ο 

Δμπξεζηνληζηήο δσγξάθνο δελ θπλεγά ηε ζθέςε, δελ πξνζδνθά κηα νξζνινγηθφηεηα απφ ην δέθηε, 

αληίζεηα, επηζπκεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ, ηελ παξνπζίαζε ηεο αβχζζνπ ηνπ, ηελ πξνζνρή ηνπ, γηα 

απηφ θαη κφλν πνπ ηνπ παξνπζηάδεη (Argan, 2014).     

 

1. 9. Κνηλσλία θαη Δμπξεζηνληζκόο 

     Ζ θνηλσληθή πνιεκηθή ησλ Γεξκαλψλ εμπξεζηνληζηψλ δελ ζηακαηά ζηελ επηινγή κε ηελ νπνία ν 

θαιιηηέρλεο απνπνηείηαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζηνχ δηαλννχκελνπ, γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ, 

ηνπ αλζξψπνπ ηνπ ιανχ. Ζ αζηηθή ηάμε ηνπνζεηείηαη ζην ζηφραζηξν θαη θαηαγγέιιεηαη σο 

ππεχζπλε γηα ηελ κε απζεληηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο χπαξμεο, γηα ηελ απνηπρία ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγρεηξήκαηνο ελ γέλεη.  Ο Argan (2014), αλαθέξεη: 

     «Αλ γηα λα ππάξρεη θαλείο πξέπεη λα ζέιεη λα ππάξρεη, λα αγσλίδεηαη γηα λα ππάξρεη, είλαη 
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ζεκάδη φηη ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ αξλεηηθέο δπλάκεηο πνπ αληηηίζεληαη ζηελ χπαξμε. Ζ χπαξμε 

είλαη απηφ-δεκηνπξγία, αιιά αλ ν κεραληζκφο ηεο βηνκεραληθήο εξγαζίαο είλαη αληηδεκηνπξγηθφο, 

γη' απηφ ην ίδην γεγνλφο είλαη θαηαζηξεπηηθφο» 

     Ζ κεραληζκφο απηφο ηεο βηνκεραληθήο εξγαζίαο, θαηαζηξέθεη ηελ θνηλσλία, ηελ θαηαθεξκαηίδεη 

ζε ηάμεηο φπνπ θάπνηνη αζθνχλ ηελ εμνπζία θαη κέζσ απηήο ηελ εθκεηάιιεπζε κε απνηέιεζκα 

θάπνηνη λα πθίζηαλην ην εμνπζηαζηηθφ κέλνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαζηξέθεηαη ε ίδηα ε έλλνηα 

ηεο εξγαζίαο θαη θαη' επέθηαζε ηεο δεκηνπξγίαο ηελ νπνία νη εμπξεζηνληζηέο επηδηψθνπλ λα 

επαλαηνπνζεηήζνπλ. Δίλαη ε πξνζπάζεηα ηνπο πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηελ κεδεληθή βάζε πνπ 

επηζπκνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ θνηλσλία, ηνπο αλζξψπνπο, ηελ έθθξαζε θαη ηα πιηθά πνπ ζα ηελ 

πξαγκαηψζνπλ (Argan, 2014). Μφλν απφ ηελ πιήξε θαηαδίθε ηεο κε δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο, πνπ 

έρεη επηβιεζεί ζηελ αλζξσπφηεηα, κπνξεί λα πξνθχςεη θάηη λέν, θάηη πεγαία δεκηνπξγηθφ.  

     Ζ θαηαδίθε απηή ινηπφλ, θαζίζηαηαη εκθαλήο θαη απφ ηηο ηερληθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ κέζσ 

απηήο ηεο άξλεζεο. Σνπνζεηείηαη έκπξαθηα έλαο ηδενινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο κε ιατθηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ψζηε ε ηέρλε λα μεθχγεη απφ ηνλ κέρξη πξφηηλνο ειηηηζκφ ηεο, κε απνηέιεζκα λα 

γίλεη πξνζβάζηκε ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο, λα αιιειεπηδξάζεη (Argan, 2014).  

     Μηα πξνέθηαζε ησλ ιατθηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, πιηθά 

ζηα νπνία κπνξεί λα ππάξμεη εχθνιε πξφζβαζε, φπσο έλα θνχηζνπξν ή κηα πέηξα πνπ κέζα απφ ην 

ιάμεπκα κεηνπζηψλεηαη ζε δεκηνχξγεκα. Ζ κεηαηφπηζε πνπ ιακβάλεη ρψξα σο ζπλέπεηα απηήο ηεο 

επηινγήο ηφζν σο πξνο ηε ζεσξία φζν θαη ζηα πιηθά, ηνπνζεηεί ην αλζξψπηλν ζηνηρείν ζην θέληξν, 

ζε αληίζεζε κε ηε κέρξη πξφηηλνο ηνπνζέηεζε, ηνπ επξχηεξνπ θφζκνπ ζην θέληξν. Απφ ην ηνπίν, 

κεηαθεξφκαζηε ζην αλζξψπηλν πξφζσπν, απφ ην εμσηεξηθφ ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζην εζσηεξηθφ, 

απφ ηε ραξά γηα ην γλσζηφ γίλεηαη επηθέληξσζε ζην θφβν γηα ην αθαλέο, ην άγλσζην. Απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο ζπλείδεζεο ε εμεξεχλεζε ησλ εμπξεζηνληζηψλ ζηνρεχεη ηηο ζθνηεηλέο 

θαη αβπζζαιέεο πεξηνρέο ηνπ ππνζπλεηδήηνπ (Υξήζηνπ, 1994).  

(Female Nude – Egon Schiele, 1912.)  

     Μηα αθφκε βαζηθή πηπρή ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ σο πξνο ηα θνηλσληθά ηεθηαηλφκελα, έγθεηηαη 

ζηελ εηθαζηηθή κεηαηφπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο απειεπζέξσζεο κε ζηφρν ηε κεηνπζίσζε ηεο 
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θαηαπίεζεο θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ πφλνπ πνπ απηή επέθεξε (Bassie, 2005). ηειηηεχεηαη ε 

ελνρνπνηεκέλε ζεμνπαιηθφηεηα, ν πνπξηηαληζκφο πνπ δηαθαηέρεη ηα κεζαία θαη αλψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα θαη επηρεηξείηαη κηα αδηακθηζβήηεηε θξηηηθή ζηελ εξσηηθή ζεκλνηπθία (Wolf, 2006). Ζ 

εζηθή ππνθξηζία θαη ε επηθαλεηαθή απφθξπςε ησλ νξκψλ θαη ησλ ζεμνπαιηθψλ παζψλ, κε ηνλ 

Δμπξεζηνληζκφ έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα, θαζψο ηα ζψκαηα παξαηίζεληαη σο έρνπλ, ζηηο πην 

αιιφθνηεο, ζηηο πην ηδηαίηεξεο, ζηηο πην εξσηηθέο εθθάλζεηο ηνπο. 

 

(Two Girls Embracing, 1915 / Two Men, 1913 – Egon Schiele) 

 

1. 10. Οη νκάδεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Δμπξεζηνληζκό 

     Δηζρσξψληαο ζην θίλεκα ηνπ εμπξεζηνληζκνχ, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ππήξμε πνηέ θάπνηα εληαία νξγαλσκέλε νκάδα θαιιηηερλψλ πνπ λα απηναπνθαινχληαλ 

Δμπξεζηνληζηέο αιιά πεξηζζφηεξν κηθξέο νκάδεο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Γηαθξίλνπκε ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηνπ ζε πέληε βαζηθέο νκάδεο.  Αξρηθά πθίζηαλην ε νκάδα ηεο Γξέζδεο, κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ φλνκα θίλεκα ηεο «Γέθπξαο», ε νκάδα ηνπ Μνλάρνπ γλσζηή σο θίλεκα ηνπ 

«Γαιάδηνπ Καβαιάξε», ε νκάδα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ Βνξξά κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Emil Nolde 

(1867 – 1956), ε νκάδα ηνπ Νφηνπ κε ηνλ Oskar Kokoschka (1886 – 1980) θαη ηέινο, δηάθνξνη 

αλεμάξηεηνη θαιιηηέρλεο κε θεληξηθή θαιιηηερληθή θπζηνγλσκία ηνλ Chaim Soutine (1893 – 1943) 

(Υξήζηνπ, 1994).  

     Σα δχν θχξηα θηλήκαηα είλαη εθείλν ηεο «Γέθπξαο» θαη εθείλν ηνπ «Γαιάδηνπ Καβαιάξε», απφ 

ηα νπνία ην πξψην νξίδνπκε ζήκεξα θαη σο «εηθνληζηηθφ εμπξεζηνληζκφ» ελψ ην δεχηεξν σο 

«αθεξεκέλν εμπξεζηνληζκφ».  

     Σν θίλεκα ηεο «Γέθπξαο» επαλαθέξεη ζηελ επηθάλεηα κηα πξσηφγνλε θξαπγή, κηα δηακαξηπξία 

γηα ηα ηεθηαηλφκελα ηεο επνρήο ηνπ, δηαηεξψληαο παξάιιεια ζρέζεηο κε ην πξαγκαηηθφ κέζα απφ 
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ηελ παξάζεζε βίαο θαη πάζνπο. Γηαθξίλεηαη γηα ηα ζπλζεηηθά θελά θαη ηνπο λένπο ηχπνπο ζηελ 

εηθαζηηθή πξάμε. Σνπνζεηεί έληνλεο παξακνξθψζεηο ηφζν κέζα απφ ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα φζν 

θαη κέζα απφ ηελ άξλεζε. Ζ θνηλσληθή θξηηηθή ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ εμπξεζηνληζηηθνχ 

θηλήκαηνο, ρσξίο φκσο λα ζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ή δξάζεηο κεηαβνιήο ηεο 

ππάξρνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο. Αθφκε θαη ην ίδην ην φλνκα ηνπ θηλήκαηνο απηνχ, επηιέρηεθε γηα λα 

δεισζεί ε γεθχξσζε κε ην κέιινλ, απνβιέπνληαο ζην λα ζπγθεληξψζνπλ γχξσ απφ απηή ηελ 

νκάδα φια ηα αλεξρφκελα θαη επαλαζηαηηθά ζηνηρεία (Υξήζηνπ, 1994).  

     Παξάιιεια ην θίλεκα ηνπ «Γαιάδηνπ Καβαιάξε», πξνρσξάεη πέξα απφ ην πξαγκαηηθφ, κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θαληαζίαο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο πλεπκαηηθφηεηαο. Αλαδεηά λα 

λνεκαηνδνηήζεη ηφζν ηελ ηέρλε φζν θαη ηελ ίδηα ηε δσή. Γελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζην λα 

απνξξίςεη, αληηζέησο επηζπκεί λα ζρεκαηίζεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ηε βάζε γηα κηα γφληκε 

κειινληηθή αθεηεξία (Υξήζηνπ, 1994).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΔΚΦΡΑΣΔ ΣΟΤ ΧΜΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΟΤ ΠΟΝΟΤ 

ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 

 

«Πξέπεη λα πσ πώο βιέπσ ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην έξγν ηέρλεο. Πηζηεύσ πσο ν άλζξσπνο θη ν 

πην πνιπάζρνινο,αθόκε θη ν πην δνζκέλνο ζε θάηη, έρεη ζηηγκέο αθόξεηεο κνλαμηάο. Σθνπόο ηνπ 

έξγνπ ηέρλεο είλαη αθξηβώο ε θαηάξγεζε απηήο ηεο κνλαμηάο. Γηαηί ην πξαγκαηηθό έξγν ηέρλεο πξέπεη 

λα πεξηέρεη, θαη πεξηέρεη, κηαλ αιεζηλή αλζξώπηλε παξνπζία, δσληαλή, δπλαηή, αλαληίξξεηε, 

ζπγθεθηλεκέλε, ζπλερώο ελ εγξεγόξζεη. Με ιίγα ιόγηα πηζηεύσ πσο ην αιεζηλό έξγν ηέρλεο, 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν πξέπεη λα γίλεηαη “κε ην αίκα ηεο θαξδίαο”».  

Νίθνο Εγγνλόπνπινο 

 

Δηζαγσγή 

     ην πέξαζκα ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, φπσο είδακε θαη ζην θίλεκα ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ, ππήξμε 

κεγάιν κέξνο αλζξψπσλ πνπ επέιεμε κέζα απφ ηα θηλήκαηα ηεο ηέρλεο, ηφζν ηερληθά, φζν θαη 

πνιηηηθά λα δηεθδηθήζεη θαη ελ ηέιεη λα θαζηεξψζεη κηα δηαθνξεηηθή θάζε θνξά κνξθή εηθαζηηθήο 

απνηχπσζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ κεηαθίλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ. Ζ ηέρλε ζηάζεθε ν θνηλφο 

ηφπνο ζε επίπεδν ηδεψλ θαη κεζφδσλ, παξακέλνληαο ν βαζηθφο ππιψλαο πξαγκάησζεο ηεο 

έθθξαζεο, δηαλνίγνληαο παξάιιεια λένπο δξφκνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ 

λα πξαγκαηψλνπλ ηελ χπαξμε ηνπο ζηε δσή, κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε (Gombrich, 

1998).       

     Χο απφξξνηα ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο ζην θίλεκα ηνπ Δμπξεζζηνληζκνχ, γελλήζεθαλ ζθέςεηο 

νη νπνίεο απνηππψζεθαλ εηθαζηηθά, εκπεξηέρνληαο πέξαλ ηεο έθθξαζεο, κηαο κνξθήο 

θαιιηηερληθνχ ελδηαθέξνληνο ππφ ην πξίζκα ηεο απειεπζέξσζεο φισλ ησλ πηζαλψλ εζσηεξηθψλ 

δηεξγαζηψλ. Ο πφλνο, ην αλεμάληιεην εχξνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη νη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, 

δελ βξήθαλ απιψο ρψξν έθθξαζεο ζηελ επηθάλεηα ελφο θακβά, ζην ράξαγκα κηαο μχιηλεο ή 

κεηαιιηθήο επηθάλεηαο, ή ζηελ κνξθνπνίεζε ηνπ πεινχ. Αληίζεηα, ε δεκηνπξγηθή πξάμε έιαβε 

ρψξα, κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή ηεο έθθαλζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηερληθέο, 

κεζφδνπο θαη αηζζεηηθή εμεξεπλψληαο ηηο άγλσζηεο πηπρέο ηνπ εθάζηνηε θαιιηηέρλε (Argan, 

2013).  

     Παξαζέηνληαο ηελ κεηάβαζε, απφ ηελ εμσηεξίθεπζε ζην επίπεδν ηνπ ιφγνπ, ζηελ εθηφλσζε 

κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, δηαθαίλεηαη ην κεγαιείν ηφζν ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαηνπίζνπλ ησλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν ζηελ δεκηνπξγηθή 
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δηαδηθαζία, φζν θαη ην θαιιηηερληθφ πεξηερφκελν κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε απηή. Ζ θαιιηηερληθή δηαδηθαζία γίλεηαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν 

εθάζηνηε άλζξσπνο-δεκηνπξγφο βξίζθεη φια ηα δπλαηά κνλνπάηηα γηα λα εθθξάζεη θαη λα 

δηαρεηξηζηεί απηφ πνπ ηνπ ζπκβαίλεη, δηαλνίγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κνλνπάηηα ζπλείδεζεο θαη 

απειεπζέξσζεο (Botton & Armstrong, 2014).  

     χκθσλα κε ηνλ Gowan (1975), ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, βιέπνληαο ν Πάκπιν Πηθάζν ηελ 

έθζεζε απφ ηηο αθξηθαληθέο κάζθεο πνπ είραλ θαηαθζάζεη εθείλε ηελ πεξίνδν ζην Παξίζη, έθαλε 

κηα πξνθιεηηθή ζρεδφλ δήισζε. Ζ δήισζε ηνπ αλαθεξφηαλ ζηελ ζεξαπεπηηθή δχλακε ηεο ηέρλεο:  

«Ζ θαηαζθεπή απηψλ ησλ καζθψλ έγηλε γηα ηεξφ ζθνπφ, ζαλ κηαο κνξθήο δηαινγηζκφ αλάκεζα 

ζηνπο αλζξψπνπο θαη ην άγλσζην, ζαλ κηα πξνζπάζεηα ππέξβαζεο ηνπ θφβνπ θαη ηνπ ηξφκνπ, 

πξνζδίδνληαο ζε απηφ κνξθή θαη εηθφλα» (φπσο αλαθέξεηαη ζε Appleton, 2001).  

     Ο θφβνο ινηπφλ ζαλ ζπλαίζζεκα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ κπνξεί λα είλαη έλα ελ δπλάκεη 

πξνζηαηεπηηθφ ζπλαίζζεκα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επηβίσζεο θαη ηελ πξνζηαζία καο απφ έλαλ 

ππαξθηφ θίλδπλν, γίλεηαη ηθαλφ λα ζηαζεί σο ε αθεηεξία γηα έλαλ αηέξκνλν δξφκν, άγρνπο, ζηξεο 

θαη ςπρνινγηθήο πίεζεο. Γηα απηφ άιισζηε, ζε θαηαζηάζεηο αλζξψπηλνπ πφλνπ θαη ζσκαηηθψλ 

δπζθνιηψλ ν θφβνο γηα ην άγλσζην θαη ην επέθεηλα δηνγθψλεηαη, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

είηε ζηελ ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ησλ αηφκσλ, είηε ζηελ ζσκαηηθή επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπο. 

Τπάξρεη άιισζηε κηα ζηελή ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο ζσκαηηθέο θαη ηηο ςπρηθέο δηεξγαζίεο, ηθαλή λα 

επεξεάζεη είηε κε ιπηξσηηθφ είηε κε επηβαξπληηθφ ηξφπν. Σν ζψκα ζπρλά εθδειψλεη ηηο εθθάλζεηο 

ηεο ςπρήο, ζσκαηνπνηψληαο δηαηαξαρέο θαη νη ζσκαηηθέο δπζθνιίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηνλ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ αηφκσλ θαηά αλάινγν ηξφπν (Dumet, 2011).  

     Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεην, ζην ζεκείν απηφ λα εμεηάζνπκε θαη λα ζπληαμηδεχζνπκε κε ηνπο 

δεκηνπξγνχο, ζηελ εηθαζηηθή απνηχπσζε ηνπ πφλνπ ηνπο θαη ζηηο πξνεθηαζείο πνπ απηή ηνπο ε 

επηινγή κπνξεί λα ιάβεη. Ζ ζρηδνθξέλεηα, ε θαηάζιηςε, νη παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο, ε καλία 

θαηαδίσμεο, ε ήπηα κειαγρνιία, ε απφγλσζε, ην πάζνο, ε δήιηα, νη επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ, νη 

θαηαθεξκαηηζκέλεο πξνζσπηθφηεηεο κέζα απφ ηα αιιεπάιιεια ηξαχκαηα ηεο δσήο θαζψο θαη ε 

ρακέλε αίζζεζε εαπηνχ απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα ελαχζκαηα αλαδήηεζεο ηεο θάζαξζεο θαη ηεο 

πλεπκαηηθήο ίαζεο ησλ θαιιηηερλψλ πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ.          
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2. 1. Βίλζελη Βαλ Γθνγθ 

     ηελ εμέηαζε ηεο έθθξαζεο, ηεο εμσηεξίθεπζεο αιιά θαη ηνπ ςπρηθνχ πφλνπ κε εηθαζηηθφ 

ηξφπν δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη ην έξγν ηνπ Βίλζελη Βαλ Γθνγθ, ελφο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνο ίζσο δσγξάθνπο φισλ ησλ επνρψλ θαη κε ηα πην αδηακθηζβήηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο 

έληαζεο έξγα (Metzger & Walther, 2004). O Βαλ Γθνγθ κέζα απφ ηελ ηαξαρψδε, θαη αζηαζή 

ζπλαηζζεκαηηθά πνξεία δσήο ηνπ, θαηάθεξε λα εκπινπηίζεη ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, πξνζθέξνληαο 

έλα αδηακθηζβήηεηεο ζπνπδαηφηεηαο έξγν απφιπηα ζαθέο θαη πξνζβάζηκν παξά ηελ κνλαρηθή θαη 

εζσζηξεθή ηνπ δηαδξνκή.  

(The Starry Night – Vincent van Gogh, 1889) 

     Καηά ηνλ Σζάβαιν (2013) θάζε πίλαθαο ηνπ Βίλζελη Βαλ Γθνγθ έρεη πνηθηιφρξσκεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθηνλψζεηο νη νπνίεο εθθξάδνληαη αθφκα θαη ζε επίπεδν ηερληθήο. Ο Βίλζελη Βαλ 

Γθνγθ απνηππψλεη δειαδή ην ζηξνβίιηζκα ζηνπο πίλαθεο ηνπ, φπσο δηαδξακαηίδνληαη κέζα ηνπ νη 

πεξηζηξνθέο θαη νη ελαιιαγέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Σνπνζεηεί κέζα απφ ηηο εηθαζηηθέο 

απνηππψζεηο θάζε ινγήο εθξήμεηο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν πφλνο θαη ε νξγή, ν ζπκφο θαη ε 

απνγνήηεπζε. Αθφκα θαη ε θηλεηηθφηεηα ε νπνία είλαη δηάρπηε ζην ζχλνιν ηνπ έξγν ηνπ, δελ 

πξνέξρεηαη απφ ηα θπζηθά θαηλφκελα ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν δνχζε, αληηζέησο πεγάδεη απφ ηελ 

εζσηεξηθή ηνπ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ αλαηαξαρή πνπ ν βίσλε. 

     Ο Βαλ Γθνγθ, απνθφπηεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηξαπκαηίδεηαη, φπσο απνδίδνληαη 

εηθαζηηθά ηα θνκκέλα ειηνηξφπηα. Πξνζπαζεί λα μεθχγεη απφ ηα κνλνπάηηα ηεο ςχρσζεο φπσο ηα 

ειηνηξφπηα πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ ην ζθνηάδη γηα λα θηάζνπλ ζην θσο, φπσο θαη ν ίδηνο 

ζσκαηηθά ηαμίδεπε απφ ην βνξξά ζην λφην γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ ήιην. Εσγξαθίδεη ηηο θσιηέο ησλ 

πνπιηψλ θαη ηελ ζηνξγή πνπ απηέο ελέρνπλ, γηα λα βξεη ηε δεζηαζηά θαη ηε ζαιπσξή πνπ δελ έιαβε 

απφ ηε κεηέξα ηνπ. Απνδίδνληαο έηζη, φιε ηελ απφζηαζε πνπ έιαβε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ηηο 
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ςπρξέο ζρέζεηο θαη ην πφλν, πνπ απηή ελείρε.  

     Σέινο, ρξεζηκνπνηψληαο θαζαξά ρξψκαηα φπσο έληνλν θίηξηλν, θφθθηλν, κπιε θαη πξάζηλν, 

ζηνηρεία πνπ ηνλ εληάζζνπλ ζην θάζκα ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ, θαηάθεξε λα ηνπνζεηήζεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηαπηίζεηο θαη ηηο ζπλδέζεηο κε ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο δσήο ηνπ. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά θη ν ίδηνο αλαθέξεη φηη ην θαζαξφ θίηξηλν ζηηο απνρξψζεηο ηνπ ιεκνληνχ, ζήκαηλε 

γηα εθείλνλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηή είρε ζε εθείλνλ (αλη, 

2004). 

 

2. 1. 1. Πξώηα ρξόληα  

     Ο Βίλζελη Βαλ Γθνγθ (1853 – 1890) γελλήζεθε ζε έλα κηθξφ ρσξίν ηεο Οιιαλδίαο ην 1853. Ο 

παηέξαο ηνπ ήηαλ πάζηνξαο, επεξεάδνληαο έηζη ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ κηθξνχ Βίλζελη, 

κέζα απφ ηε ζξεζθεπηηθή θαη ηελ πλεπκαηηθή δηδαζθαιία πνπ ηνπ άζθεζε. Ζ κεηέξα ηνπ, 

επεξέαζε θη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο απφ κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά απηή ηε θνξά, εκθπζψληαο ηνπ 

ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία κε ηελ νπνία βξηζθφηαλ ζε επαθή θαη ε ίδηα. Γίλνληαο ηνπ κε απηφ 

ηνλ ηξφπν, ην θαιιηηερληθφ έλαπζκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηέπεηηα επηξξνέο ηνπ λα εθθξάζεη 

εηθαζηηθά ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν. Οη επηξξνέο απφ ηνλ δσγξάθν Μηιιέ θαη ην θνηλσληθφ κήλπκα 

πνπ εκπεξηείρε ην έξγν απηνχ, νδήγεζαλ θαη ηνλ λεαξφ ηφηε Βίλζελη Βαλ Γθνγθ ζην λα αζρνιεζεί 

ελ ηέιεη κε ηε δσγξαθηθή (Gombrich, 1998).  

     Ο πφλνο θαη ην ζηίγκα μεθηλνχλ ζηε δσή ηνπ, απφ ην ίδην ηνπ ην φλνκα, θαζψο πέξαλ ηεο 

θιεξνλνκηάο απηνχ απφ ηνλ παππνχ ηεο νηθνγέλεηαο, ήηαλ θαη ην φλνκα πνπ είραλ απνδψζεη ε 

γνλείο ηνπ ζηνλ πξν ελφο έηνπο, απφ ηε γέλλεζε ηνπ Βίλζελη Βαλ Γθνγθ, απνζαλψλ αδεξθφ ηνπ. Ο 

πξσηφηνθνο αδεξθφο ηνπ Βίλζελη, ήηαλ έλα παηδί πνπ είρε γελλεζεί λεθξφ θαη ν ζξήλνο ησλ γνληψλ 

ηνπ δηαηεξήζεθε αξθεηά κεηά ηε γέλλεζε ηνπ ίδηνπ. Ζ ζιηβεξή απηή γηα ηνπο γνλείο ηνπ απψιεηα, 

ζπλφδεςε γηα θαηξφ ηνπο γνλείο ηνπ, επεξεάδνληαο θαζνξηζηηθά θαη ηνλ ίδην (αλη, 2004). Χο 

απφξξνηα απηνχ, ζχκθσλα κε ηνπο Metzger & Walther (2004) ν Βελζάλ Βαλ Γθνγθ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δσήο ηνπ έλησζε αλάμηνο αγάπεο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ αλαδεηνχζε ηελ αγάπε απφ ηνπο 

γχξσ ηνπ απεγλσζκέλα. Άιισζηε πνιιέο απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο θξίζεηο πνπ βίσζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, είραλ σο εθθίλεζε ηα έληνλα αηζζήκαηα απφξξηςεο θαη 

ακθηζβήηεζεο θαζψο θαη ηελ αίζζεζε εγθαηάιεηςεο πνπ έλησζε σο απφξξνηα ηεο απνκάθξπλζεο 

απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ Σεφ.  

     Ζ παηδηθή ειηθία βξίζθεη ηνλ Βαλ Γθνγθ αξθεηά ζπλεζηαικέλν κε κηα ηδηαίηεξε εζσζηξέθεηα, 

θαζηζηψληαο ηνλ δπζπξφζηην αιιά νλεηξνπφιν. Πξνηηκνχζε ζπρλά λα πεξλάεη ην ρξφλν ηνπ κφλνο, 

αθηεξψλνληαο ρξφλν ζην πεξπάηεκα θαη ηελ πεξηπιάλεζε ζηελ νιιαλδηθή χπαηζξν. Μειεηνχζε ηα 

θπηά θαη ε ζπλαλαζηξνθή ηνπ πεξηνξηδφηαλ ζηελ εμεξεχλεζε ησλ ζπλεζεηψλ ησλ κηθξψλ εληφκσλ. 

Ζ κφλε πεξίπησζε πνπ επραξηζηνχζε ηνλ Βαλ Γθνγθ ζην λα εγθαηαιείςεη ηε κνλαρηθφηεηα ηνπ 
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ήηαλ ε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηνλ κηθξφηεξν ηνπ αδεξθφ Σεφ, κηα ζρέζε πνπ δηαηεξήζεθε κε ηηο 

αληίζηνηρα έληνλεο πνηφηεηεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.    

 

2. 1. 2. Η δσή θαη ην έξγν ηνπ 

    Ζ ζρέζε θαη ε ζχλδεζε κε ηνλ αδεξθφ ηνπ Σεφ, θαζψο θαη ε εηθφλα πνπ έρνπκε γηα απηή κέζα 

απφ ηε δηαξθή ηνπο αιιεινγξαθία, παξαζέηεη έλα αμηνζεκείσην θνκκάηη ηεο ςπρνζχλζεζεο ηνπ 

ίδηνπ. Ζ αίζζεζε ηνπ θαιιηηέρλε σο πξνο ηελ απνζηνιή ηνπ, νη αγψλεο ηνπ, νη ζξίακβνη θαζψο θαη 

ε απειπηζηηθή ηνπ κνλαμηά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ιαρηάξα ηνπ γηα ζπληξνθηθφηεηα, καο πξνδίδνπλ 

θάπνηεο απφ ηηο πηέζεηο πνπ σζνχζαλ ηνλ ίδην ζην λα δνπιεχεη κε ηέηνην ζζέλνο θαη δπλακηζκφ 

(Gombrich, 1998).  

     Γηεηζδχνληαο ζηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ Βαλ Γθνγθ, ε δσή ηνπ ζηελ Αξι είλαη ην πην 

πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ ζέαζε ησλ ςπρηθψλ δνλήζεσλ ηνπ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

επ'απηψλ. Παξφιν πνπ ν Βαλ Γθνγθ πξνζπαζνχζε λα εθαξκφζεη ζηελ Αξι έλα αζθεηηθφ κνληέιν 

δσήο, ήηαλ ηαθηηθφο επηζθέπηεο ησλ ηνπηθψλ πνξλείσλ ελψ παξάιιεια βξηζθφηαλ ζε κηα κφληκε 

δηέγεξζε απφ ηνλ ππεξβνιηθφ θαθέ θαη ην αιθνφι πνπ θαηαλάισλε. Σν θαθέ ληε ια Γθαξ, ην νπνίν 

παξέκελε αλνηρηφ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ήηαλ θαηά ηνλ Βαλ Γθνγθ ν ηέιεηνο ηφπνο γηα λα  

«θαηαζηξαθείο, λα ηξειαζείο ή αθφκα θαη λα εγθιεκαηίζεηο» (Gogh, 1952).  

     χκθσλα κε ηελ αλη (1998) ζηελ ςπρηθή αλαζηάησζε ηεο ελ ιφγν πεξηφδνπ, ζα κπνξνχζε λα 

πξνζηεζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο παξνπζίαο ηνπ Γθνγθέλ θαζψο θπξηαξρνχζαλ ζηε δσή ηνπ αθφκε 

πεξηζζφηεξν, νη επηζθέςεηο ηνπο ζηνπο νίθνπο αλνρήο, ην πνηφ αιιά θαη νη ζπειιψδεηο, 

ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλεο, κεηαμχ ηνπο ζπδεηήζεηο. ηε δίλε ηεο παξαπάλσ αιιειεπίδξαζεο 

θαζψο επίζεο βξηζθφηαλ παξάιιεια απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ Σεφ, φληαο επαξθψο 

κεζπζκέλνο κε παξαιεξεκαηηθέο εθθάλζεηο, νδεγήζεθε ζηελ αθαίξεζε ηνπ ινβνχ ηνπ αξηζηεξνχ 

ηνπ απηηνχ, κε έλα μπξάθη. Ακέζσο κεηά απφ απηφ έζπεπζε λα δείμεη ηελ πξάμε ηνπ απηή ζε κηα 

απφ ηηο ηεξφδνπιεο, ρσξίο λα ππνινγίζεη νχηε ηνλ πφλν νχηε ηελ αθαηάζρεηε αηκνξξαγία ηνπ. 

     Ζ πξάμε ηνπ απηή απνδφζεθε εηθαζηηθά απφ ηνλ ίδην ζε κηα κνξθή εθηφλσζεο ηεο, ζηελ 

ραξαθηεξηζηηθή απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ 1889. Ήηαλ ε πξνζπάζεηά ηνπ λα απεηθνλίζεη ηελ 

ηηκσξία ηνπ, λα «μνξθίζεη ην θαθφ», φπσο ν ίδηνο έιεγε θαη λα νδεγεζεί ζηελ θάζαξζε, ζηελ 

ιχηξσζε πνπ ηφζν απνδεηνχζε.  
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(Self-Portrait With Bandaged Ear – Vincent van Gogh, 1889) 

     ηελ απηνπξνζσπνγξαθία απηή φπσο είλαη εκθαλέο, ην κπιε θαπέιν ηνπ θαη ην πξάζηλν παιηφ 

ηνπ βξίζθνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε έλα πνξηνθαινθφθθηλν θφλην, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζηα δχν, 

ζην χςνο ηεο γξακκήο ησλ καηηψλ ηνπ εηθνληδφκελνπ θαιιηηέρλε. Σα έληνλα ρξψκαηα ηνπ πίλαθα 

ππνγξακκίδνπλ ηε ρινκάδα ηνπ κνληέινπ ελψ παξάιιεια εμηζνξξνπνχλ ηε ιεπθφηεηα ηνπ 

επηδέζκνπ πνπ, κνινλφηη θαιχπηεη, εληείλεη ηαπηφρξνλα ηελ παξνπζία ηεο πιεγήο. Καηά ηελ αλη 

ην θαξθσκέλν βιέκκα ηνπ Βαλ Γθνγθ ππνδειψλεη ηελ απξνζπκία ηνπ γηα επηθνηλσλία, ελψ ε 

έληνλε αίζζεζε φηη ην ζψκα, ην θεθάιη θαη ην απηί ηνπ απνηεινχλ έλα εληαίν φγθν ηνλ θάλνπλ 

αθφκα πην δπζπξφζηην. Ζ πίπα σο κνξθή άκπλαο θαη απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηα βηψκαηα ηνπ, 

παξαζέηεη θαη ηελ ςπρξαηκία πνπ αληινχζε απφ απηή ν δεκηνπξγφο. Αλαθνξηθά κε ηνλ Βαλ Γθνγθ, 

ε πίπα απνηειεί ην θαιχηεξν θάξκαθν ελαληίσλ ησλ απηνθηνληθψλ ηνπ ηάζεσλ (φπσο αλαθέξεηαη 

ζε αλη, 2004). Θα ιέγακε επίζεο φηη ην πνξηξαίην ηνπ, ζπκβνιίδεη ην πέξαζκα θαη ηελ θάζνδν 

ηνπ Βαλ Γθνγθ απφ ηελ επδαηκνλία ηεο δεκηνπξγίαο, ζην ζθνηάδη ηεο δπζηπρίαο θαη ηεο ηξέιαο 

(Metzger & Walther, 2004).  
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(The garden of Doctor Gachet at Auvers-sur-Oise – Van Gogh, 1890.)     

     ηνλ ελ ιφγν πίλαθα, ζχκθσλα κε ηνλ αλη (2004), δηαθξίλεηαη ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηνπ 

έλα αξθεηά μεξφ δέληξν πνπ κνηάδεη αξθεηά επάισην θαη εχζξαπζην, εηδηθά ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αιφε ζηελ απέλαληη δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα ε νπνία κνηάδεη λα είλαη αξθεηά πγηήο φληαο 

ρξσκαηηζκέλε κε θαζαξά ςπρξά ρξψκαηα. Παξά φκσο ηελ δσληάληα πνπ θαίλεηαη λα δηαθξίλεη ηελ 

αιφε, ην κπιέμηκν ησλ αηρκεξψλ ηεο θπιισκάησλ κε ην εμίζνπ αλαζηαησκέλν θππαξίζζη θαη ηνλ 

ζθνχξν νπξαλφ, δεκηνπξγνχλ κηα ζχγρπζε θαη θαη' επέθηαζε κηα δπζάξεζηε αηκφζθαηξα. α λα 

βξίζθεηαη νιφθιεξν ην έξγν ζε αλαβξαζκνχ κέζα απφ ηηο εμάξζεηο ησλ ρξσκάησλ θαη ηηο 

γξακκηθέο παξακνξθψζεηο. Μνηάδεη λα απνδίδεηαη ζηνλ ελ ιφγν πίλαθα, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

απφγλσζεο πνπ βίσζε ν Βαλ Γθνγθ φληαο έγθιεηζηνο ζην λνζνθνκείν ηνπ ελ Πνι, έπεηηα απφ ηελ 

αθαίξεζε ηνπ απηηνχ ηνπ.  

(Wheatfield with Crows – Vincent van Gogh, 1890.) 

     Δλ ζπλερεία, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1890, νη νηθνλνκηθέο αλαζθάιεηεο ηνπ Σεφ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αίζζεζε εγθαηάιεηςεο πνπ βίσζε ν  Βαλ Γθνγθ απφ εθείλνλ, ηνλ νδήγεζαλ ζην λα ληψζεη φηη 

απεηιείηαη εθ βάζξσλ. Έηζη απνθάζηζε λα εθηνλψζεη γηα αθφκε κηα θνξά ηελ καηαίσζε θαη ηε 
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ζηελαρψξηα ηνπ, ζηε δσγξαθηθή επηθάλεηα, απνηππψλνληαο ηα ζηηαξνρψξαθα κε θνξάθηα (Gogh, 

1952). Άιισζηε θαηά ηνλ ίδην,  

     «Ση άιιν κπνξνχκε λα θάλνπκε, φηαλ ζθεθηφκαζηε πφζν κάηαηα είλαη φια, απφ ην λα βγνχκε 

έμσ θαη λα θνηηάμνπκε έλαλ αγξφ κε ζηηάξη; Δγψ, πνπ δελ έρσ νχηε γπλαίθα, νχηε παηδί, ληψζσ 

πάληα ηελ αλάγθε λα θνηηάδσ ηα ρσξάθηα..» (αλη, 2004). 

     Ο ελ ιφγν πίλαθαο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε πνπ απηφο ελέρεη, παξέρεη κε ηνλ πην άκεζν θαη 

θαζαξφ ηξφπν ην πξνκήλπκα ηεο απηνθηνλίαο ηνπ, πξνζεγγίδνληαο ηνλ απέξαληα ζθνηεηλφ νπξαλφ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηα θνξάθηα, σο νησλνχο ηνπ επεξρφκελνπ ζαλάηνπ ηνπ (αλη, 2004). 

     Πξαγκαηηθφηεηα σζηφζν απνηειεί, ην φηη ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ κήλα πνπ δσγξάθηζε ηα 

ζηηαξνρψξαθα κε θνξάθηα, Ηνχιην ηνπ 1890, ν  Βαλ Γθνγθ ζηάζεθε ζε έλα ρσξάθη θνληά ζηελ 

πφιε θαη απηνππξνβνιήζεθε ηελ ψξα ηνπ δεηιηλνχ. Παξακέλεη άγλσζην αθφκε θαη ζήκεξα αλ 

φλησο επηζπκνχζε λα απηνθηνλήζεη, θαζψο ε ζθαίξα θαξθψζεθε ζην πιεπξφ ηνπ. Δίρε φκσο ηελ 

δπλαηφηεηα ηηο δπν ηειεπηαίεο κέξεο πνπ κεζνιάβεζαλ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ 

αδεξθφ ηνπ θαη ηνπο δηάθνξνπο θίινπο ηνπ, επαλαιακβάλνληαο ηελ επηζπκία ηνπ λα θχγεη απφ 

απηή ηε δσή αθξηβψο κε απηφ ηνλ ηξφπν.  

     Οη δηαγλψζεηο πνπ έιαβε ν Βελζάλ Βαλ Γθνγθ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πνηθίινπλ. 

εκαληηθφ κέξνο απηψλ, ηνλ θαηαηαζζφζνπλ ζην θάζκα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ή ηεο 

θαηάζιηςεο, κε δηάθνξεο εθδειψζεηο ςπρσζηθψλ επεηζνδίσλ, ελψ άιιεο ηνλ ηνπνζεηνχλ αθφκε θαη 

ζηελ ζρηδνθξέλεηα. πνηα θη αλ ήηαλ φκσο ε δηαηαξαρή κε ηελ νπνία θαηεγνξηνπνηήζεθε ν Βαλ 

Γθνγθ, ε επηπξφζζεηε θαη αλεμέιεγθηε θαηάρξεζε νπζηψλ, επηδείλσλε ζεκαληηθά ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Δπηιέγνληάο φκσο ηε δσγξαθηθή εθηφλσζε, ε επηινγή ηνπ απηή, 

παξέκεηλε γηα εθείλνλ αθφκα θαη ηηο ζηηγκέο ησλ πην έληνλσλ εμάξζεσλ πεγή θάζαξζεο θαη 

ιχηξσζεο απφ φια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ θπξίεπαλ θαζηζηψληαο ηνλ απειπηζηηθά 

επάισην. 

 

2. 2. Έληβαξη Μνπλθ        

     Ο Έληβαξη Μνπλθ (1863-1944) ππήξμε απφ ηνπο πξψηνπο θαιιηηέρλεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ εμπξεζηνληζκνχ, απνηππψλνληαο απηνχζηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ κνξθή ή ηελ εηθφλα πνπ ζα ιάβεη ην ηειηθφ ηνπ δεκηνχξγεκα, παξαζέηνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν άκεζα ηνλ πφλνπ ηνπ, κέζα απφ έλα αδηακθηζβήηεηεο θαιιηηερληθήο πνηφηεηαο 

έξγν. Τπνζηήξηδε ηελ ηδέα κηαο ηέρλεο πνπ άιιαδε εζθεκκέλα ηελ φςε ησλ πξαγκάησλ, 

εθθξάδνληαο φρη θαζηεξσκέλν ζπληεξεηηζκφ θαη θαιιηηερληθή αλσηεξφηεηα, αιιά πξαγκαηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ίδην θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν (Gombrich, 1998). Ζ 

επηδίσμε ηεο απφδνζεο ησλ κνξθψλ ηνπ κέζα απφ ηελ παξακφξθσζε θαη ηελ αζρήκηα, 

θαισζνξίδνπλ κε ηνλ πην παξαζηαηηθφ ηξφπν ηελ αλάδπζε ησλ αιινησκέλσλ θαη βίαησλ 
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ζπλαηζζεκάησλ ηεο βπζηζκέλεο ζην πέλζνο δσήο ηνπ (Munch, 2006).   

     Έδεζε ζε κηα επνρή δηθνξνχκελε, ζε έλα θιίκα αλαδήηεζεο θαη πλεπκαηηθνχ αλαβξαζκνχ, φπνπ 

φιεο νη αλζξψπηλεο αμίεο βαζίδνληαλ ζε θαζηεξσκέλεο θνηλσληθέο θαη εζηθέο παξαδφζεηο νη νπνίεο 

ακθηζβεηήζεθαλ θαη ηειηθά αλαηξάπεθαλ γηα απηφ άιισζηε ην έξγν ηνπ απνηειεί ηζηνξηθή 

καξηπξία γηα φ,ηη ζπλέβε ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα (Ενγθάξε, 1985). 

(Self Portrait -     Edvard Munch, 1881-82.        ) 

      

     Ο Μνπλθ αλέπηπμε κηα πξνζσπηθή εηθνληζηηθή γξαθή πνπ πήγαδε απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνλ έληνλν απζνξκεηηζκφ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ακεζφηεηαο ζηελ 

ήδε απινπνηεκέλε θφξκα θαη ζχλζεζε. Σν δηαξθψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ επηζηήκε 

ηεο ςπρνινγίαο, έζηξεςε φιε ηνπ ηελ πξνζνρή ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε, ζηελ θαηαγξαθή ηεο δσήο, 

ηνπ έξσηα θαη ηνπ ζαλάηνπ. Οη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ γχξσ απφ ην ζάλαην, ηε κνλαμηά θαη ηα 

εκπφδηα πνπ δηαξθψο εγγπκνλεί ε δσή, ζπλέβαιαλ ζην λα δείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ελ ηέιεη 

λα επεξεαζηεί απφ ην έξγν ηνπ Φ. Νίηζε (Ενγθάξε, 1985). Οη αιιεπάιιειεο απψιεηεο ησλ 

αγαπεκέλσλ ηνπ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ, ηνλ ψζεζαλ αλακθίβνια ζηελ εηθαζηηθή απνηχπσζε ηεο 

επαηζζεζίαο ηνπ σο πξνο ηα επίπνλεο θχζεσο βηψκαηα ηνπ.  

 

2. 2. 1. Πξώηα ρξόληα 

     Ο θαιιηηέρλεο γελλήζεθε ζην Λέηελ ηεο Ννξβεγίαο, ζηηο 12 Γεθέκβξε ηνπ 1863. Ζ νηθνγέλεηα 
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ησλ Μνπλθ, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα είλαη αμησκαηηθνί θαη θιεξηθνί, ήηαλ γλσζηή γηα ηηο 

ζεκαληηθέο πξνζθνξέο ηεο πάλσ ζηε ινγνηερλία, ηηο επηζηήκεο θαη ηελ ηέρλε.    

     ηα πέληε ηνπ ρξφληα πεζαίλεη ε κεηέξα ηνπ ιφγσ θπκαηίσζεο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηνλ 

παηέξα ηνπ ζε κηα παξάινγε ζξεζθνιεςία, επεξεάδνληαο θαηαιπηηθά θαη ηνλ ίδην. Ζ απψιεηα ηεο 

κεηέξαο ηνπ, δεκηνπξγεί ακείσην πφλν ζηνλ ίδην, ν νπνίνο αιιειεπηδξά κε ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ ν 

παηέξαο ηνπ πηνζέηεζε κεηά απφ απηήλ ηελ απψιεηα. Ο ίδηνο έρεη αλαθεξζεί ζε απηφ:  

«Ο παηέξαο κνπ πξνζπαζνχζε λα είλαη παηέξαο θαη κάλα, είρε φκσο δχζθνιν ραξαθηήξα θαη 

έρνληαο θιεξνλνκήζεη κηα άζρεκε λεπξηθή θαηάζηαζε ζε πεξηφδνπο ζξεζθεπηηθήο καλίαο 

κπνξνχζε λα θζάζεη κέρξη θαη ηελ ηξέια».      

     ηε ζπλέρεηα, πεζαίλνπλ θαη δπν απφ ηα αδέιθηα ηνπ απφ ηελ ίδηα αζζέλεηα, δεκηνπξγψληαο κηα 

αλεπαλφξζσηε αίζζεζε θελνχ, βπζίδνληαο παξάιιεια ηνλ ίδην ζε βαζχ πέλζνο. Αθφκε θαη ν ίδηνο ν 

Μνπλθ ππήξμε αζζεληθφο ζαλ παηδί θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, αλαβηψλνληαο έηζη ηνλ 

πφλν θαη ην αίζζεκα ηεο απψιεηαο πνπ είρε βηψζεη. Χο απφξξνηα ησλ νηθνγελεηαθψλ απηψλ 

θαηαζηάζεσλ, ην έξγν θαη ε ζεκαηνινγία ηνπ Μνπλθ ζα ζπκπεξηιάβεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

ηξαπκαηηθψλ ηνπ εκπεηξηψλ θαη ζα νδεγεζεί αθφκα θαη ζηελ εηθαζηηθή απφδνζε ηεο αξξψζηηαο 

(Ενγθάξε, 1985). 

 

(The Sick Child - Edvard Munch, 1896.) 

     Οη πιεγέο πνπ άθεζαλ νη νηθνγελεηαθέο αζζέλεηεο ζηνλ ίδην απνηππψλνληαη άκεζα ζηνλ πίλαθα 

πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη, Σν Άξξσζην Παηδί, έξγν πνπ απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξψηκα 

έξγα ηνπ Μνπλθ. Ζ εκπεηξία ηνπ ζαλάηνπ ηεο κεηέξαο θαη ηεο αδεξθήο ηνπ γίλνληαη ε θηλεηήξηνο 

δχλακε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ην νπνίν μεθεχγεη γηα πξψηε θνξά απφ ηα 

θαζηεξσκέλα πξφηππα θαη εηζάγεη έλαλ πην πξνεγκέλν θαη πξνζσπηθφ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
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Δδψ ν θαιιηηέρλεο αλαπαξηζηά κε ηνλ πην θαζαξφ ηξφπν κηα εζσηεξηθή δηεξγαζία θαη φρη έλα 

εμσηεξηθφ ζπκβάλ (Hodin, 1996).      

     Ο Μνπλθ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εμεξεπλήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα θαηάινηπα απηνχ ηνπ, 

ηνπ βηψκαηνο, πεηξακαηίδεηαη πάλσ ζην έξγν, κέζα απφ ην μχζηκν ησλ ρξσκάησλ ηνπ θακβά ή 

δηαιχνληαο ηα κε λέθηη. Ζ κεηέπεηηα επέκβαζε ζηνλ θακβά κε ηηο ηερλνηξνπίεο ηεο δηάιπζεο ή ηεο 

εγράξαμεο απνδίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ ςπρηθή ηνπ δηάζεζε, ην πξσηαξρηθφ ηνπ 

ζπλαίζζεκα γηα ην ζέκα θαη δεκηνπξγήζεη κηα εθθξαζηηθή αηζζεηηθή, επηζεκαίλνληαο έηζη, ηελ 

αηληγκαηηθή θαη ππνθεηκεληθή ηνπ ηξαπκαηηθή θαηάζηαζε. πσο αλαθέξεη θη ν ίδηνο:  

«Απηφ ην μαπισκέλν παηδί δελ ήκνπλ κφλν εγψ- αιιά ζπγρξφλσο θαη φινη νη αγαπεκέλνη κνπ» 

(Ενγθάξε, 1985). 

     Σν άξξσζην παηδί απνηέιεζε βαζηθφ κνηίβν γηα ηνλ Μνπλθ, θαζψο πεηξακαηίζηεθε αξθεηά 

πάλσ ζην έξγν απηφ, επαλαιακβάλνληαο ην άιιεο πέληε θνξέο ζην ζχλνιν ηεο εηθαζηηθήο ηνπ 

πνξείαο (Munch, 2006). α λα δηαθαίλεηαη ζε απηή ηνπ ηελ επηκνλή θαη ηελ επαλάιεςε, ην ζχλνιν 

ηεο δπζθνιίαο πνπ βίσλε, νδεγνχκελνο έηζη ζην λα εθθξάδεη εηθαζηηθά μαλά θαη μαλά ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ γηα απηφ ην ζπκβάλ.  

 

2. 2. 2. Η δσή θαη ην έξγν ηνπ 

     Σν 1880 μεθηλνχλ νη ζπνπδέο ηνπ ζηε δσγξαθηθή ζρνιή, ελψ ζηα ηέιε ηνπ 1882 ακθηβάιινληαο 

γηα ηελ ειεπζεξία ζηε δσγξαθηθή έθθξαζε πνπ πξνζέθεξε ε ζρνιή ηνπ, καδί κε έμη ζπκθνηηεηέο 

ηνπ θαη κε ηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ελφο πξννδεπηηθνχ Ννξβεγνχ δσγξάθνπ, ηνπ Κ. Κξνγθ, 

λνηθηάδνπλ έλα δηθφ ηνπο ζηνχληην ζην ηφξηηλγθ Πιαο. Ο Κ. Κξνγθ επεξεάδεη ηε δσγξαθηθή ηνπ 

Μνπλθ, ε νπνία ηελ πεξίνδν απηή, αλαγλσξίδεηαη κέζα απφ ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζέκαηνο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θπξίαξρα εηθαζηηθά κνηίβα ηεο επνρήο, απφ ηελ απνηχπσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηελ εζηίαζε ζην αλζξψπηλν κνηίβν. Ζ αλζξψπηλε θηγνχξα θπξηαξρεί, αλαπαξηζηψληαο ηελ 

αθεγεκαηηθά, ελψ ε αλάκημε θαη ε απφδνζε ησλ ρξσκάησλ ηνπ εκθαλίδεη κεγαιχηεξε δεμηνηερλία 

(Ενγθάξε, 1985).      

     Σν 1889 θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Μνπλθ ζην Παξίζη, ν ίδηνο επεξεάδεηαη απφ ηνπο θαιιηηέρλεο 

Van Gogh, Gauguinθαη θαη Toulouse-Lautrec θαη απφ ην επξχηεξν θίλεκα ηνπ ζπκβνιηζκνχ. Σν 

θίλεκα απηφ, ζπλδέεηαη κε ην κπζηηθηζκφ θαη γίλεηαη έλα θίλεκα πνπ αληηηίζεηαη ζηηο αμίεο ηνπ 

λαηνπξαιηζκνχ θαη ηνπ ξεαιηζκνχ (Rapetti, 2005). Οη επηξξνέο ηνπ Μνπλθ απφ ην ζπκβνιηζκφ θαη 

ηνπο εθπξνζψπνπο απηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ςπρνινγηθή ηνπ αζηάζεηα, ησλ νδεγνχλ ζηελ 

εηθαζηηθή έθθξαζε έληνλσλ γξακκψλ θαη θαηαθεξκαηηζκέλσλ απνρξψζεσλ. Ζ έθθξαζε θαη 

αλαπαξάζηαζε, ζην έξγν ηεο πεξηφδνπ απηήο, απνδίδεη κε φζν ην δπλαηφλ πην έκκεζν θαη 

ζπκβνιηθφ ηξφπν ηελ εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ (Dube, 1998). 
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(Night at Saint Cloud - Edvard Munch, 1890.)   

 

     Σελ ίδηα ρξνληά πεζαίλεη ν παηέξαο ηνπ. Ο ζάλαηφο ηνπ, ηνλ βξίζθεη κφλν ζην Παξίζη θαη 

επηδεηλψλεη ηελ ήδε άζρεκε ςπρνινγία ηνπ. Ζ απψιεηα απηή απνδίδεηαη ζην έξγν «Νχρηα ζην 

αηλ-Κινπ», νπνχ κε ζθνχξεο απνρξψζεηο ηνπ κπιε θαη  ηνπ πξάζηλνπ ζε έλα θεγγαξφινπζην 

δσκάηην απνδίδεηαη φιε ε ζιίςε θαη ε κειαγρνιία πνπ βίσλε ηελ πεξίνδν εθείλε (Hodin, 1996). 

     Σα επφκελα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ απφ ην 1889 κέρξη ην 1892 ν Μνπλθ παξαθηλνχκελνο απφ 

πξνζσπηθέο θαη θαιιηηερληθέο αλαδεηήζεηο πνπ αλακθίβνια ζρεηίδνληαλ κε ηε ζχγρξνλε 

ινγνηερλία, ηηο θνηλσληθέο αλαζεσξήζεηο θαη ην ζπκβνιηζκφ, νδεγείηαη ζηε δεκηνπξγία ηεο ζεηξάο 

«Δηθφλεο ηεο Εσήο, ηνπ Έξσηα θαη ηνπ Θαλάηνπ». Μηα ζεηξά ε νπνία ζην ζχλνιφ ηεο απνηππψλεη 

ηελ εηθφλα ηνπ Μνπλθ γηα ηε δσή θαη πσο ν ίδηνο έρεη δήζεη κέζα ζε απηή. Σα ρξψκαηα θαίλεηαη λα 

είλαη αξαηά θαη ξεπζηά, απιψλνληαη ζπγθξαηεκέλα ελψ ζπρλφηεξα είλαη ζθνχξα λνεκαηνδνηψληαο 

θάπνην ζπλαηζζεκαηηθφ ζπκβνιηζκφ (Ζodin, 1996). Σν γλσζηφηεξν έξγν ηεο ζεηξάο απηήο 

απνηειεί ε Κξαπγή. 
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(The Scream – Edvard Munch, 1893.)     

    Μέζσ απηνχ ηνπ έξγνπ, ν Μνπλθ επηζεκαίλεη κε φιν ηνπ ην κεγαιείν, ηελ χζηαηε απφγλσζε ηνπ 

άλδξα πνπ θαηαιήγεη ζηελ ηξέια. Σελ ίδηα ηε ζηηγκή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο ςπρήο θαη ηεο 

έθξεμεο πνπ ζπληειείηε κέζα απφ απηή, θαζψο θαη ην πσο κέζα απφ κηα κνλάρα μαθληθή 

ζπγθίλεζε, κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ φιεο νη εληππψζεηο ηεο αίζζεζεο. Ο ίδηνο γηα απηφ ηνπ ην 

δεκηνχξγεκα είρε πεη: 

«Πεξπαηνχζα ζ' έλα κνλνπάηη κε δπν θίινπο - ν ήιηνο έπεθηε - μαθληθά ν νπξαλφο έγηλε θφθθηλνο 

ζαλ αίκα - ζηακάηεζα, ληψζνληαο εμαληιεκέλνο, θαη ζηεξίρηεθα ζην θξάρηε - αίκα θαη γιψζζεο 

θσηηάο πάλσ απφ ην καχξν-κπιε θηφξδ θαη ηελ πφιε - νη θίινη κνπ πξνρψξεζαλ, θη εγψ έκεηλα εθεί 

ηξέκνληαο απφ ηελ αγσλία - θη έλησζα έλα αηέιεησην νπξιηαρηφ λα δηαπεξλά ηε θχζε». 

    Αθφκε θαη ηερληθά, φιεο νη γξακκέο θαη ε έληαζε ηνπ έξγνπ νδεγνχλ ζην θεθάιη, ελψ 

παξάιιεια φιν ην ηνπίν κνηάδεη λα ζπκκεξίδεηαη ηελ αγσλία θαη ηε ζπγθίλεζε απηήο ηεο θξαπγήο 

(Heller, 1973). Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηελ απνηχπσζεο ηεο αζρήκηαο ζην έξγν απηφ, ν Μνπλθ 

ππνζηεξίδεη κηα θξαπγή αγσλίαο, ηνλίδνληαο πσο απνηειεί αλεηιηθξίλεηα λα βιέπεη θαλείο κφλν ηελ 

επράξηζηε φςε ηεο δσήο, αλαδχνληαο θαη εθθξάδνληαο ην άγρνο θαη ηηο θνβίεο ηνπ άλδξα απηνχ 

απφ ην αζπλείδεην ηνπ (Gombrich, 1998). 
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(Melancholy - Edvard Munch, 1894.) 

 

     Έξγν ηεο πεξηφδνπ απηήο απνηειεί θαη ε κειαγρνιία, ην νπνίν αλήθεη ζε κηα ζεηξά απφ πίλαθεο 

φπνπ θεληξηθφ ξφιν θαηαιακβάλεη ε κειαγρνιία ηνπ Μνπλθ θαη ε ζιίςε (Munch, 1985). 

     Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 ν Munch καδί κε ηε ζχληξνθφ ηνπ Σνχια 

Λάξζελ, ππφθεηληαη ζε ηξνκεξή εμάληιεζε ιφγσ ηνπ μέθξελνπ ηξφπνπ δσήο, ησλ ζπλερψλ 

μελπρηηψλ, ηεο αδηάθνπεο θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ηεο δηαξθνχο πίεζεο ηεο ζπληξφθνπ ηνπ γηα 

γάκν. εηξά απφ ςπρνινγηθέο κεηαπηψζεηο θαη ε δηαηαξαρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ πγείαο, 

θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηα παηδηθά ηνπ ηξαχκαηα εληάζζνληαο ηνλ παξάιιεια φιν θαη πην βαζηά 

ζηε ζρέζε ηνπ κε ην αιθνφι. Χο απνηέιεζκα απηνχ, ην δηάζηεκα απηφ απνπεηξάηαη ζην λα δψζεη 

ηέινο ζηε δσή ηνπ. Δθφζνλ δελ θαηάθεξε λα δψζεη ηέινο ζηε δσή ηνπ, ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα 

λα ιπηξσζεί απφ ηνπο εζσηεξηθέο ηνπ ζπγθξνχζεηο  ζηξέθεηαη αθφκε πην εληαηηθά ζηελ εηθαζηηθή 

θαη θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Παξφια απηά, ην θαινθαίξη ηνπ 1908 αξρίδεη λα έρεη παξαηζζήζεηο 

ζε ζπλδηαζκφ κε καλία θαηαδίσμεο, λνκίδνληαο φηη ηνλ θπλεγά ε αζηπλνκία, κε απνηέιεζκα λα 

πάξεη ηελ απφθαζε λα λνζειεπζεί ζηε λεπξνινγηθή θιηληθή ηνπ γηαηξνχ Γηάθνκπζελ φπνπ θαη 

αθνινπζεί ζεξαπεία (Ενγθάξε, 1985). 

     Ο ίδηνο, κεηά απφ ρξφληα, ζε γξάκκα ζε θίιν ηνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ: 

«ηαλ πεξπαηνχζα ζηνπο δξφκνπο ηελ λχρηα, κεζπζκέλνο θαη ζε πιήξε απφγλσζε, δαιηζκέλνο 

αθνινπζνχζα γπλαίθεο ζε βξσκφζπηηα. ην μελνδνρείν δελ θεξφκνπλ φπσο έπξεπε. ε έλα ρνξφ 

κάιηζηα θέξζεθα ζε κηα ζεξβηηφξα ρπδαία. Γεγνλφηα ζαλ θαη απηά ζπλέβαηλαλ επαλεηιεκκέλα. 

Γελ θεξφκνπλ φπσο έπξεπε. Ξέξσ ηη ζπρλά δελ είρα ζπλείδεζε ηνπ ηη έθαλα. Ζ θαηάζηαζή κνπ 

άγγηδε ηα φξηα ηεο ηξέιαο». 
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(Self Portrait. Between the clock and the bed - Edvard Munch, 1940-43.) 

     Μεηά ηελ αλάξξσζή ηνπ, ν Μνπλθ απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηνπ ελψ απνθεχγεη θάζε 

ηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ην παξειζφλ ηνπ, ελψ φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα απνκνλψλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν. Σελ απνκφλσζε απηή ηελ απεηθνλίδεη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ απηνπξνζσπνγξαθηψλ, 

νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ. Οη 

απηνπξνζσπνγξαθίεο απηέο θαλεξψλνπλ ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηνλ ζάλαην ελψ ζηελ 

«Απηνπξνζσπνγξαθία αλάκεζα ζην Ρνιφη θαη ην Κξεβάηη» ν Μνπλθ πηνζεηεί απιά ζχκβνια ηα 

νπνία ππνλννχλ ηνλ εξρνκφ ηνπ ζαλάηνπ (Ενγθάξε, 1985). 

    Αλάκεζα ζηνπο πίλαθέο ηνπ, ηνπο νπνίνπο αλέθαζελ απνθαινχζε «ηα αγαπεκέλα κνπ παηδηά», 

πεζαίλεη κφλνο ζην ζπίηη ηνπ ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1944, έλα κήλα ζρεδφλ κεηά ηελ επέηεην ησλ 

νγδφληα ρξφλσλ ηνπ.       

     Ο Μνπλθ άθεζε πίζσ ηνπ κηα ηεξάζηηα πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή παξαθαηαζήθε, ζρεδφλ 

1000 έξγα κε ιάδη ζε θακβά, 4.500 ζρέδηα θη πδαηνγξαθίεο, 15.400 ραξαθηηθά θαη 6 γιππηά, 

απνηέιεζκα κηαο αζηακάηεηεο δεκηνπξγίαο 70 πεξίπνπ ρξφλσλ (Hodin, 1996). πσο ν ίδηνο 

αλαθέξεη:  

«Λνπινχδηα ζα αλαπηπρζνχλ απφ ην ζάπην κνπ θνξκί, θαη εγψ ζα δσ θαη ζα ππάξρσ κέζα ζην 

άλζνο ηεο - ν ζάλαηνο είλαη ε αξρή ηεο δσήο - ην μεθίλεκα ελφο θαηλνχξγηνπ θξπζηαιιψκαηνο».    

Τπήξμε έλαο θαιιηηέρλεο κε φξακα, εθθξάδνληαο κέζα απφ ην έξγν ηνπ αθφκε θαη ηηο πην 

ζθνηεηλέο ππαξμηαθέο εθθάλζεηο, παξαζέηνληαο έηζη φρη κφλν ηνλ δηθφ ηνπ πφλν αιιά θαη ην 

ζχλνιφ ηνπ ππαξμηαθνχ πφλνπ ηεο αλζξσπφηεηαο. 
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2. 3. Έξλζη Λνύληβηρ Κίξρλεξ 

     Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο θπζηνγλσκίεο ηνπ Γεξκαληθνχ Δμπξεζηνληζκνχ θαη πξσηεξγάηεο ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο «Γέθπξαο» είλαη ν Ludvich Kirchner, ν νπνίνο κε κηα πξψηε καηηά θαίλεηαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεηνο θαη αξθεηά αλήζπρνο, είλαη πνιχπιεπξνο θαη ην έξγν ηνπ πεξηιακβάλεη 

δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο θαη κεηαβνιέο. Ο ίδηνο παξακέλεη αληθαλνπνίεηνο κε ην έξγν ηνπ ελψ 

παξάιιεια δηαθαηέρεηαη απφ κηα δηαξθή αληηθαηηθφηεηα (Υξχζηνπ,1994). Αλαθνξηθά κε ηνλ 

Schmidt,  

     «είλαη ηέηνηα ε ηθαλφηεηα ηνπ Kirchner γηα αιιαγή, πνπ θηλείηαη θπξίαξρα κεηαμχ παξάδνζεο 

θαη επαλάζηαζεο, ψζηε ζπρλά λα παξνπζηάδεηαη αδχλαηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηέρλεο ηνπ» (φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Υξχζηνπ,1994). 

     Ζ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ηνπ Kirchner, ζχκθσλα κε ηνλ Υξχζηνπ (1994), δηαθξίλεηαη ζε 

πέληε θπξίσο θάζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ηα καζεηηθά ηνπ ρξφληα απφ ην 1900 κέρξη ην 1905, ε 

δεχηεξε αθνξά επξχηεξα ηελ πεξίνδν πνπ βξηζθφηαλ ζηε Γξέζδε ζην θίλεκα ηεο «Γέθπξαο» απφ 

ην 1905 κέρξη ην 1911, ε ηξίηε αθνξά ηε δσή ηνπ ζην Βεξνιίλν απφ ην 1911 κέρξη ην 1916, ε 

ηέηαξηε κηα πην εθιεθηηθή πεξίνδνο ζην Davos απφ ην 1917 έσο ην 1926 θαη ηέινο, ε πέκπηε 

επεθηείλεηαη ζε κηα πην αθεξεκέλε εηθαζηηθά πεξίνδν απφ ην 1926 έσο ην 1938.  

 

2.  3. 1. Πξώηα ρξόληα 

     Ο Kirchner γελλήζεθε ην 1880 ζηε Βαπαξία κέζα ζε έλα θιίκα αγάπεο θαη απνδνρήο θαζψο θαη 

ηδηαίηεξεο ελίζρπζεο ηνπ θαιιηηερληθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο. Ζ θαηαγσγή ηνπ, απφ ηνλ Πξψζν 

παηέξα ηνπ θαη ηελ Οπγελφηα κεηέξα ηνπ είλαη θάηη πνπ ζπλνδεχεη ηνλ Kirchner ζηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ, φρη κνλάρα ζε επίπεδν πξαγκαηηθφηεηαο αιιά θαη ζπρλήο επίθιεζεο ζε απηή.   

     Δπαλαιακβαλφκελεο κεηαθηλήζεηο ιφγν ηεο δνπιείαο ηνπ παηέξα ηνπ βξήθαλ ηνλ λεαξφ ηφηε 

Kirchner ζηελ αλαδήηεζε ζην πιάη ησλ γνληψλ ηνπ κηαο κφληκεο βάζεο γηα λα κπνξέζεη λα 

ζπγθεληξσζεί θαη λα δνκήζεη θηιηθέο θαη επξχηεξα δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Σν 1901 ηνλ βξίζθεη 

πιένλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο βαζηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο θαη ζηξακκέλν ζηελ κεηέπεηηα κειέηε γχξσ 

απφ ηηο αξρηηεθηνληθέο ζπνπδέο.  

 

2. 3. 2. Η δσή θαη ην έξγν ηνπ  

     Μφιηο ην 1912, κπνξεί λα πεη θαλείο φηη έρεη βξεη ην πξνζσπηθφ ηνπ χθνο, ζην νπνίν πιένλ 

δηαθξίλνληαη ηψξα θαη θάπνηεο ςπρνινγηθέο πξνεθηάζεηο (Υξχζηνπ,1994). Σν 1913 κηα ζεηξά απφ 

έξγα ηνπ, ηνλ παξνπζηάδνπλ λα ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ θίλεζε θαη ηηο ζθελέο ηνπ δξφκνπ 

θαη κε ηελ θήξπμε ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ πεγαίλεη εζεινληήο ζην ππξνβνιηθφ. ληαο 

φκσο αξθεηά επαίζζεηνο, δηαθαηέρεηαη απφ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη παζαίλεη κηα 
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λεπξηθή θαηάξξεπζε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απφιπζε ηνπ απφ ην ζηξαηφ θαη ηελ εηζαγσγή 

ηνπ ζε ζαλαηφξην. Οη εηθφλεο ηνπ πνιέκνπ εμαθνινπζνχλ λα εηζβάινπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

θαη ηελ πεξίνδν απηή δσγξαθίδεη έλα απφ ην ηα πην έληνλα ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο έξγα. 

 

(The soldier Bath, 1915) 

Απνδίδεη κε θνθηέο γξακκέο ηα γπκλά θνξκηά εκθαλψο αδχλαηα θαη θαρεθηηθά, ππφ ηελ επηηήξεζε 

ηνπ αμησκαηηθνχ. ην έξγν απηφ ν Kirchner κεηνπζίσζε κεγάιν κέξνο ηνπ ςπρνινγηθνχ θαη 

ζσκαηηθνχ πφλνπ πνπ εηζέπξαμε απφ ηα ρξφληα ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ (Wolf, 2003).   

     Γηα φζν βξηζθφηαλ ζην ζαλαηφξην, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ δηεξγαζηψλ, 

δηνρεηεχηεθε δσγξαθίδνληαο ηνηρνγξαθίεο ζην θιηκαθνζηάζην ηνπ ζαλαηνξίνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

θαηάθεξε λα πξνζεγγίζεη εηθαζηηθά ηελ εζσηεξηθή θφπσζε θαη ηελ κειαγρνιία πνπ είρε θπξηεχζεη 

ηε δσή ηνπ (Υξχζηνπ, 1994).  

     Σα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ, βξίζθνπλ ηνλ Kirchner κε αθφκε εληνλφηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ πφλν 

θαη κε κηα επξχηεξε ςπρνινγηθή αζηάζεηα. Ζ κφλε δηέμνδνο ζε απηή ηνπ ηελ πεξίνδν παξακέλεη ε 

δσγξαθηθή, ε ραξαθηηθή θαζψο θαη ε γιππηηθή. Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ζεξαπείαο, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ππνθέξεη απφ επαλαιακβαλφκελεο λεπξηθέο θξίζεηο θαζψο θαη 

κία επξχηεξε καλία θαηαδίσμεο. Σν 1918, δσγξαθίδεη απηνπξνζσπνγξαθίεο ζηηο νπνίεο απεηθνλίδεη 

κε έληνλεο γξακκέο θαη ζθιεξά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ παξακφξθσζε. ε κηα απφ ηηο ελ ιφγν 

πξνζσπνγξαθίεο, απνδίδεη ην θεθάιη ελφο αξξψζηνπ, θάλνληαο κλεία κε απηφ ηνλ ηξφπν ζην εχξνο 

ηνπ ςπρνινγηθνχ θφξηνπ απφ ηηο επαλεηιεκκέλεο λεπξηθέο ηνπ θξίζεηο (Stutzer, Vitali, 

Steenbruggen, & Frehner, 2007).  
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(Head of a sick man. Self-Portrait, 1918) 

     ε επφκελε απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ, άγλσζηεο ρξνλνινγίαο, απνδίδεη ην πξφζσπν ηνπ ππφ ηελ 

επίδξαζε ηεο κνξθίλεο. Ζ γξαθή ηνπ ζην ελ ιφγν έξγν είλαη απφιπηα ρανηηθή, κε αθαλφληζηεο 

γξακκέο θαη έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή νμχηεηα γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ καηηψλ. Παξά ηνπ φηη ε 

κνξθίλε είλαη απφ ηα ηζρπξφηεξα αλαιγεηηθά θάξκαθα (Μαξζέινο, 1997), ζην ελ ιφγν έξγν 

απνηππψλεηαη κε θαζαξά ζηνηρεία ν πφλνο θαη ε ηαιαηπσξία (Wolf, 2006).  

(Self-Portrait under the influence of Morfine) 

     Σέινο, ηελ πεξίνδν απηή ηεο δσήο ηνπ, ην έξγν ηνπ ινγνθξίλεηαη απφ ηε λαδηζηηθή Γεξκαλία, 

ζεσξνχκελν απφ ηνλ Υίηιεξ, εθθπιηζκέλε ηέρλε (Wolf, 2003). Παξάιιεια ηα ζπλαηζζήκαηα 
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βαξηάο κειαγρνιίαο θαη θαηάζιηςεο ηνλ θπξηεχνπλ, νδεγνχκελνο σο απφξξνηα απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ, λα βάιεη ηέινο ν ίδηνο ζηε δσή ηνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1938 (Υξπζάλζνπ,1994). 

     ην έξγν ηνπ Kirchner απνδίδεηαη κε ηνλ πην ςπρνινγηθφ ηξφπν ε εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηνπ ίδηνπ θαζψο θαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ ηνλ θπξίεπαλ. Απεηθφληζε κε ηα πην έληνλα ρξψκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο εθηελψο επηζεηηθέο θηγνχξεο, ην εχξνο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπ θφζκνπ. 

  

2. 4. Φξίληα Κάιν 

     Μία απφ ηηο πην κπζηθέο θηγνχξεο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, ε Φξίληα Κάιν, είλαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλε σο έλαο απφ ηνπο πην εκπλεπζκέλνπο θαη πιεγσκέλνπο αλζξψπνπο πνπ άγγημε πνηέ 

πηλέιν ζε θακβά. Ζ δσή ηεο, έλα κείγκα ζσκαηηθνχ θαη ςπρηθνχ πφλνπ, αγψλα, νδχλεο, πάζνπο θαη 

ζπειισδψλ ζρέζεσλ βξήθε ηελ πην πξφζθνξε έθθξαζε ζην έξγν ηεο, ηελ πην πιήξε βηνγξαθία ηεο. 

Καηά ηε ζχληνκε δηάξθεηα απηήο ηεο δσήο, ε δσγξάθνο θαηάθεξε λα παξάγεη πάλσ απφ 200 έξγα, 

δσγξαθηέο, ζθίηζα θαη πξνζρέδηα απφ ηα νπνία 55 είλαη απηνπξνζσπνγξαθίεο.  

     Mηα γπλαίθα δηςαζκέλε γηα δσή θαη αγάπε πνπ ππέκεηλε ζηε δηάξθεηα ησλ κφιηο 47 ρξφλσλ ηεο 

κηα ζνβαξή εκη-παξαιπηηθή αζζέλεηα, έλα αθφκα ρεηξφηεξν ηξνραίν αηχρεκα θη έλα γάκν ηφζν 

ηαξαγκέλν ψζηε ε ίδηα λα ηνλ απνθαιεί ρηνπκνξηζηηθά ην δεχηεξν αηχρεκα ηεο δσήο ηεο. Δμαηηίαο 

απηψλ ησλ θνκβηθψλ γεγνλφησλ ε Κάιν ππνβιήζεθε ζε ακέηξεηεο εγρεηξήζεηο, πέξαζε κήλεο 

λνζειείαο αθηλεηνπνηεκέλε, δελ θαηάθεξε πνηέ λα θάλεη παηδηά ελψ ηαπηφρξνλα ππέθεξε απφ 

αγρψδε δηαηαξαρή, θαηάζιηςε, εμάξηεζε απφ αιθνφι θαη θαξκαθεπηηθέο νπζίεο θαζψο θαη ζέκαηα 

ηαπηφηεηαο. Παξάιιεια, εμεξεχλεζε θαη απνθάιπςε απφιπηα ηνλ εαπηφ ηεο κέζα απφ ην έξγν ηεο, 

επηιέγνληαο σο δηάιεθην κηα ηερλνηξνπία απφιπηα πξνζσπηθή θαη απην-αλαθνξηθή. Παξφιν πνπ 

ζπρλά ραξαθηεξίζηεθε ζνπξεαιίζηξηα ε ίδηα ππνζηήξηδε φηη δελ δσγξάθηδε φλεηξα ή εθηάιηεο, 

παξά κφλν ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηεο. 

(The Wounded Deer – Frida Kahlo, 1946.) 
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     Ζ δσγξαθηθή ηεο, πξνέθηαζε ηεο ίδηαο ηεο χπαξμεο ηεο, ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα αλάγθε 

έθθξαζεο, επηινγή θαξηέξαο ή θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα. Ήηαλ κέζν επηβίσζεο. Πήγαδε απφ 

ζπλαηζζήκαηα ηφζν βίαηα πνπ άγγηδαλ ηα φξηα ηνπ παξνμπζκνχ, αλάβιπδε απφ ην ζπαζκέλν ζψκα 

ηεο, απφ ηηο αλνηρηέο πιεγέο, απφ ηε βαζηά εζσηεξηθή ηεο αλάγθε γηα απηνπξνζδηνξηζκφ, δσή, 

δεκηνπξγία, πιεξφηεηα. Σε ρξεζηκνπνίεζε γηα λα μεπεξάζεη ην ρξφλην πφλν, ηελ αζζέλεηα θαη ηνπο 

θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο, ην αίζζεκα ηεο αλεπάξθεηαο, ηελ αλαπεξία. Πξνζπαζψληαο λα 

αληηθαηαζηήζεη φιεο ηηο απψιεηεο ηεο, λα επαλαζηαηήζεη ελάληηα ζε φ,ηη δε κπνξνχζε λα ειέγμεη, 

λα δψζεη δηέμνδν ζηηο νδχλεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηεο ζρεδηάδνληαο έηζη φ,ηη ηελ πιήγσλε. Ζ ίδηα 

άιισζηε αλαθέξεη: «Ζ δσγξαθηθή κνπ θέξεη έλα κήλπκα πφλνπ. Πηζηεχσ πσο απηφ ελδηαθέξεη, 

έζησ θαη ιίγνπο». 

 

2. 4. 1. Πξώηα ρξόληα 

     Ζ Μαγθληαιέλα Κάξκελ Φξίληα Κάιν η Καιληεξφλ γελλήζεθε ζηηο 6 Ηνπιίνπ ηνπ 1907, απφ 

γεξκαλνεβξαίν παηέξα θαη ηζπαλνκεμηθάλα κεηέξα ζην Κνγηναθάλ, ζήκεξα πξνάζηην ηεο Πφιεο 

ηνπ Μεμηθφ.  

     Ο παηέξαο ηεο Γθηγηέξκν Κάιν ηεο ήηαλ κνξθσκέλνο, άζενο θαη επηιεπηηθφο θαη είρε έξζεη ζε 

λεαξή ειηθία ζην Μεμηθφ φπνπ είρε γίλεη θσηνγξάθνο. Ζ κεηέξα ηεο, Μαηίιληε, ήηαλ πηζηή 

Καζνιηθή. Οη Καιληεξφλ είραλ ήδε απνθηήζεη 2 θφξεο ελψ ην κνλαδηθφ αγφξη ηεο νηθνγέλεηαο 

πέζαλε ζηε γέλλα. Ζ ηξίηε θφξε ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ ε Φξίληα, ελψ 11 κήλεο κεηά ηε γέλλεζε ηεο 

ήξζε ζηνλ θφζκν ε ηξίηε αδειθή ηεο, Κξηζηίλα. Αδχλακε θαη απνγνεηεπκέλε απφ ηελ απψιεηα ηνπ 

πνιππφζεηνπ πηνχ ε κεηέξα ηεο δελ ζήιαζε ηε Φξίληα αιιά ηελ εκπηζηεχζεθε ζε δπν παξακάλεο. 

Ίζσο  εμαηηίαο απηήο ηεο ζχγρπζεο αλάκεζα ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηξνθνχο θη επεηδή δελ πξφιαβε 

λα επσθειεζεί απφ ην ξφιν ηνπ κηθξφηεξνπ παηδηνχ, ε Κάιν είρε απφ ηα πξψηα παηδηθά ηεο ρξφληα 

κηα θαηαθεξκαηηζκέλε, αιιά ηαπηφρξνλα απηφλνκε αίζζεζε εαπηνχ. ηνλ πίλαθα «Ζ ηξνθφο κνπ 

θη εγψ» (1937) πνπ αλήθεη ζε κηα ζεηξά απφ έξγα ζηα νπνία ε Κάιν απνηχπσζε ηα κείδνλα 

γεγνλφηα ηεο δσήο ηεο, δηαθξίλεηαη ε αίζζεζε ηεο απψιεηαο θαη ηνπ απνρσξηζκνχ απφ ηε κεηέξα 

ηεο. 
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(My Nurse and I – Frida Kahlo, 1937.) 

 

     Πξνζπαζψληαο λα αλαπιεξψζεη ηελ απψιεηα ελφο αδειθνχ, αλέιαβε θαηά θάπνην ηξφπν ην 

ξφιν ηνπ γηνπ ηεο νηθνγέλεηαο, ήηαλ ε αγαπεκέλε ηνπ παηέξα ηεο θη απηή πνπ πεξηζζφηεξν 

ηαπηηδφηαλ καδί ηνπ. Ο παηέξαο ηεο, θσηνγξάθνο αιιά θαη εξαζηηέρλεο δσγξάθνο ήηαλ ν πξψηνο 

πνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ ηέρλε, ηεο έκαζε πψο λα ρξεζηκνπνηεί ηε θσηνγξαθηθή 

κεραλή, λα ξεηνπζάξεη θαη λα ρξσκαηίδεη θσηνγξαθίεο. Αξγφηεξα, ελψ αλάξξσλε απφ ην ηξνραίν, 

ηεο ράξηζε ηηο κπνγηέο θαη ηα πηλέια ηνπ θαη ηελ ελζάξξπλε λα δσγξαθίζεη. Ζ ζρέζε ηεο κε ηε 

κεηέξα ηεο ήηαλ πνιχ πην απφκαθξε θαη ςπρξή. Αθφκε θαη ζην εκεξνιφγην ηεο, ηελ απνθαιεί ''ην 

Αθεληηθφ''. 

     ηελ ειηθία ησλ έμη ζα πεξάζεη 9 κήλεο θαζεισκέλε ζην θξεβάηη εμαηηίαο πνιηνκπειίηηδαο, 

απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ ην έλα ηεο πφδη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην άιιν θαη εκη-παξάιπην. Ζ 

αλαπεξία απηή ηελ βαζάληζε ζε φιε ηε δσή ηεο θαη ην 1953 θαηέιεμε ζηνλ αθξσηεξηαζκφ. 

Παξφιν ηνλ πφλν θαη ηα θαθφβνπια πεηξάγκαηα πνπ δέρηεθε γη απηή ηεο ηελ αλαπεξία, ε ίδηα 

βξήθε θάπνηα παξεγνξηά ζηελ αζζέλεηά ηεο. ε ζπλέληεπμή ηεο είρε δειψζεη πσο, ζαλ ζπλέπεηα, νη 

γνλείο ηεο μεθίλεζαλ λα ηελ θαθνκαζαίλνπλ θαη λα ηελ αγαπνχλ πεξηζζφηεξν. Ζ δήισζε απηή, 

πξνζθέξεη έλα αθφκα θιεηδί θαηαλφεζεο ηνπ επαίζζεηνπ ςπρηζκνχ ηεο. Γηα ηελ ππφινηπε δσή ηεο 

ε Κάιν ζα ζπζρεηίδεη ηνλ πφλν κε ηελ αγάπε θαη ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ αζζέλεηα γηα λα απνζπάζεη 

απφ ηνπο άιινπο ηελ πξνζνρή πνπ ηφζν απεγλσζκέλα ιαρηαξνχζε. Μηα αθφκα ηερληθή πνπ 

αλέπηπμε ζηελ εθεβεία ηεο γηα λα πξνζειθχζεη πξνζνρή θαη λα ζπγθαιχςεη ην θνπηζφ πφδη ηεο 

ήηαλ ε ζπλήζεηα ηεο λα ληχλεηαη κε πιήξε αληξηθή ελδπκαζία. Απηή ε πξψηκε παξελδπζία (cross-

dressing) επίζεο αληαλαθιά ηελ ακθίζπκε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο. 

 

2. 4. 2. Η δσή θαη ην έξγν ηεο 

     Σν 1922 ήηαλ έλα απφ ηα κφιηο 35 θνξίηζηα κηαο επηθαλνχο ζρνιήο κε 2000 ζπνπδαζηέο. ηε 

ζρνιή ζπλαληά γηα πξψηε θνξά ηνλ κεηέπεηηα ζχδπγν ηεο, Νηηέγθν Ρηβέξα θαη γλσξίδεη ην πξψην 
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ηεο έξσηα, ηνλ Αιεράληξν Γθφκεδ Αξίαο. ηηο 17 επηεκβξίνπ 1925, νη δπν ηνπο επηβαίλνπλ ζην 

ιεσθνξείν φηαλ απηφ ζπγθξνχεηαη κε ηξακ. Σν ζθνδξφ αηχρεκα αθήλεη ηελ Φξίληα κε πνιιαπιά 

θαηάγκαηα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζηε ιεθάλε, ζην ήδε αηξνθηθφ δεμί πφδη θαη ζηελ σκνπιάηε θη 

έλα βαζχ ηξαχκα ηνπ ππνγαζηξίνπ πξνεξρφκελν απφ ζηδεξέληα ξάβδν πνπ δηαπέξαζε ην γνθφ θαη 

ηα γελλεηηθά ηεο φξγαλα δεκηνπξγψληαο ζνβαξέο πιεγέο. Ζ ίδηα πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηεο σο  

ηεηξαρηζκέλε. Σα ηξαχκαηα απηνχ ηνπ αηπρήκαηνο δε ζα ζεκαδέςνπλ απιά ην ζψκα ηεο, αιιά θαη 

νιφθιεξε ηε δσή ηεο, αδηαρψξηζηε πιένλ απφ ηνλ ρξφλην ζσκαηηθφ πφλν. Δπηδηψθνληαο ην 

απφζηαγκα θαη ηελ απνηχπσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην ηξαπκαηηθφ αηχρεκα 

θαη φιεο ηηο επηπινθέο ηεο πγείαο ηεο, ε Κάιν δσγξάθηζε ζέκαηα κε ηα νπνία νη άλζξσπνη κπνξνχλ 

λα ζρεηηζζνχλ θαη λα ηαπηηζηνχλ, φπσο ην αίζζεκα ηνπ πφλνπ, ηεο αδπλακίαο, ηεο απνκφλσζεο. 

ηελ εκβιεκαηηθή πιένλ απηνπξνζσπνγξαθία ηεο «παζκέλε ηήιε» (1944) εθζέηεη ην εκίγπκλν 

ηζαθηζκέλν ζψκα ηεο ζαλ αληηθείκελν πξνο κειέηε. Ζ εξεκηά ηνπ ηνπίνπ, ηα δάθξπά ηεο θαη ηα 

αηζάιηλα θαξθηά πνπ ηελ ηξππνχλ κεηαθέξνπλ άκεζα ηε δηάρπηε θαη αηρκεξή θχζε ηνπ πφλνπ ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ε ίδηα ζην εκεξνιφγην ηεο αλαθέξεη:  

«Γελ είκαη άξξσζηε, είκαη ζπαζκέλε. Αιιά είκαη επηπρηζκέλε φζν κπνξψ λα δσγξαθίδσ». 
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(The Broken Column – Frida Kahlo, 1944.) 

     Μεηά απφ δεθάδεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ηελ παξακνλή ζην λνζνθνκείν γηα έλα κήλα, 

ηεο επηηξάπεθε λα ζπλερίζεη ηελ αλάξξσζή ηεο ζην ζπίηη. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο, γξάθεη 

αζηακάηεηα εξσηηθά γξάκκαηα ζηνλ αγαπεκέλν ηεο θαη μεθηλά λα δσγξαθίδεη γηα λα αληέμεη ηε 

κνλαμηά θαη ηελ αλία. Σα γξάκκαηα ηεο απνθαιχπηνπλ πφζν ζπλπθαζκέλε είλαη ε αγσλία ηεο γηα 

ηελ ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ ζπληξφθνπ ηεο, κε ηε ζσκαηηθή ηεο νδχλε.  Αλαπφθεπθηα ην 

πξψην ηεο έξγν, «Απηνπξνζσπνγξαθία ζε βεινχδηλν θφξεκα» (1926), έλα πνξηξέην ηνπ εαπηνχ 

ηεο, κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζθσπηηθή ηεο έθθξαζε, πνπ νινθιήξσζε θνηηψληαο ζηνλ θαζξέθηε 

πάλσ απφ ην θξεβάηη ηεο,  ην ράξηζε ζηνλ Αξίαο γηα λα ηελ βιέπεη θαη λα ηελ ζπκάηαη. Ζ ίδηα 

αλαθέξεη:  

«Εσγξαθίδσ πνξηξέηα ηνπ εαπηνχ κνπ επεηδή είκαη ηφζν ζπρλά κφλε, επεηδή είκαη ην ζέκα πνπ 

γλσξίδσ θαιχηεξα». 
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(Self Portrait in a Velvet Dress - Frida Kahlo, 1926.) 

 

     ηα ηέιε ηνπ 1927 ε πγεία ηεο είρε απνθαηαζηαζεί ζην βαζκφ πνπ ηεο επέηξεπε λα δηάγεη κία 

ζρεδφλ θπζηνινγηθή δσή, ρσξίο σζηφζν λα αλαξξψζεη πνηέ πιήξσο. Αλαθηψληαο ηηο δπλάκεηο ηηο 

θαη ηηο επαθέο ηεο κε ηνπο παιηνχο ηεο ζπκκαζεηέο, άξρηζε λα αζρνιείηαη δπλακηθά κε ηελ 

πνιηηηθή: πξνζρσξεί ζην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηνπ Μεμηθνχ θαη γξάθεηαη ζηε λενιαία ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ. Σν 1928 ζηνπο θαιιηηερληθνχο θχθινπο ηνπ Μεμηθνχ πνπ ζχρλαδε, μαλαζπλαληά ηνλ 

ήδε αλαγλσξηζκέλν δσγξάθν Νηηέγθν Ρηβέξα θαη δεηάεη ηε γλψκε ηνπ γηα ηε δνπιεηά ηεο. Ο 

Ρηβέξα αλαγλσξίδεη ην ηαιέλην ηεο θαη ηελ ελζαξξχλεη λα ζπλερίζεη λα δσγξαθίδεη, παξφιν πνπ νη 

πίλαθέο ηεο είλαη αληηδηακεηξηθνί απφ ηνπο δηθνχο ηνπ. Δλψ ν Ρηβέξα αληινχζε ηα ζέκαηά ηνπ απφ 

ην Μεμηθφ ηεο πξνθνινκβηαλήο επνρήο θαη επεδίσθε κέζσ ηεο ηέρλεο λα εληζρχζεη ην αίζζεκα 

ζπιινγηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, ε Φξίληα παξέκεηλε πηζηή ζηελ ηάζε ηεο mexicanidad, ηε 

κεμηθαληθή θνπιηνχξα πνπ αλζνχζε εθείλε ηελ πεξίνδν, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

απνηππψζεη κε ζαθήλεηα ηελ ηδηαίηεξε ςπρηθή θαηάζηαζε ελφο κφλν αλζξψπνπ, ηεο ίδηαο. Οη δχν 

ηνπο μεθηλνχλ κηα παζηαζκέλε ζρέζε πνπ θαηαιήγεη ζε γάκν ηελ επφκελε ρξνληά. 

     Ο θαηά 20 ρξφληα κεγαιχηεξνο ηεο Ρηβέξα, αγαπεκέλνο ηνηρνγξάθνο ηεο επαλάζηαζεο αιιά θαη 

ησλ ζηαξ ηεο επνρήο, ηελ επηζθίαδε θαη δελ έθξπβε ηηο αλαξίζκεηεο θαηαθηήζεηο θαη εμσζπδπγηθέο 

ζρέζεηο  ηνπ, αθφκα θαη κε ηελ αδειθή ηεο, Κξηζηίλα. Ζ Κάιν απφ αληίδξαζε θφβεη ζχξηδα ηα 

καιιηά ηεο, ζε κηα πξνζπάζεηα εθκεδέληζεο ηεο ζειπθφηεηαο ηεο, απνηππψλνληαο έηζη, ηελ νξγή 

θαη ηνλ πφλν γηα ηελ πξνδνζία ζε έξγα πνπ ζπγθινλίδνπλ κε ηε βίαηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο έληαζε 

φπσο ην «Μεξηθέο κηθξέο καραηξηέο» (1935). 
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(A Few Small Nips – Frida Kahlo, 1935.) 

     Ζ Κάιν ζχλαςε επίζεο αξθεηέο εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο κε άληξεο, αιιά θαη γπλαίθεο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα αληαπφδνζεο θαη απφπεηξαο εμηζνξξφπεζεο ηεο ζρέζεο. ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 

'30 νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ Νηηέγθν γίλνληαη αλάξπαζηεο ζηελ Ακεξηθή κε απνηέιεζκα ην δεπγάξη λα 

κεηαθνκίζεη ζην αλ Φξαλζίζθν θαη ιίγν αξγφηεξα ζην Νηηηξφηη. ηελ Ακεξηθή ε Φξίληα βίσζε ηηο 

δχν απφ ηηο ηξεηο απνβνιέο ηεο δσήο ηεο. Ο ζσκαηηθφο ηεο πφλνο, ε απνκφλσζε, ε απφγλσζή ηεο 

γηα άιιε κηα θνξά θαηαγξάθνληαη ζηνλ θακβά ζην ραξαθηεξηζηηθφ έξγν ηεο  «Ννζνθνκείν Υέλξη 

Φφξλη» (1932).  

 

(Henry Ford Hospital – Frida Kahlo, 1932.) 
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     Παξφιν πνπ πξνζπάζεζε αξθεηέο θνξέο λα ηεθλνπνηήζεη, αξθεηνί κειεηεηέο ηεο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ηα αίηηα ηεο αληθαλφηεηαο ηεο ήηαλ πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθά, θαζψο ν Ρηβέξα δελ επηζπκνχζε 

λα θάλνπλ παηδηά θαη ε ίδηα δελ ήζειε λα δηαηαξαρζεί ν δεζκφο ηνπο. Σν 1951, έπεηηα απφ πεξίπνπ 

30 επεκβάζεηο, ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηεο πγεία έρνπλ επηβαξπλζεί ζε ζεκείν πνπ πιένλ κεηά βίαο 

κπνξεί λα δσγξαθίζεη. Ζ κφλε ηεο αλαθνχθηζε έξρεηαη απφ ηελ θαηαλάισζε κεγάισλ δφζεσλ 

αιθνφι, κνξθίλεο θαη άιισλ παπζίπνλσλ, ελψ ζπρλά θάλεη ζθέςεηο, αιιά θαη απφπεηξεο, 

απηνθηνλίαο. Με ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηεο νη δφζεηο απμάλνληαη ζε επζεία αλαινγία κε 

ηνλ πφλν θαη ηελ εγθαηάιεηςε πνπ βίσλε απφ ην ζχδπγφ ηεο, κε ηνλ νπνίν είρε αλαπηχμεη κηα 

εμαξηεηηθή θαη λνζεξή εκκνλή, φπσο θαίλεηαη ζην εκεξνιφγηφ ηεο θαη ηηο επηζηνιέο ηεο πξνο 

απηφλ. Ζ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο ζηαδηαθά θζίλεη, φπσο θαη ε αληνρή ηεο. Σν 1953 ζηελ πξψηε ηεο 

αηνκηθή έθζεζε ζην Μεμηθφ, θηάλεη ζηα εγθαίληα κε αζζελνθφξν θαη δέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο 

μαπισκέλε ζην θξεβάηη ηεο θαη βαξηά λαξθσκέλε. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ηκήκα ηνπ πνδηνχ ηεο 

αθξσηεξηάδεηαη εμαηηίαο ηεο εμάπισζεο ηεο γάγγξαηλαο, γεγνλφο πνπ ζπληέιεζε θαζνξηζηηθά ζηελ 

ςπρνινγηθή ηεο παξαίηεζε θαη πεξεηαίξσ επηδείλσζε. Σν θαινθαίξη ηνπ 1954 πεζαίλεη ζην ίδην 

ζπίηη φπνπ γελλήζεθε, απφ πλεπκνλία ή, ζχκθσλα κε άιια ζελάξηα, απφ ππεξβνιηθή δφζε 

εξεκηζηηθψλ.  
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(Tree of Hope, Keep Firm – Frida Kahlo, 1946.) 

     ρεδφλ 70 ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηεο, ην έξγν ηεο εμαθνινπζεί λα δηράδεη, λα πξνθαιεί, λα 

ζπγθηλεί θαη λα απνηειεί έλαλ ράξηε γηα ηελ αλζξψπηλε έθθξαζε κέζσ ηεο ηέρλεο. Ζ Φξίληα κέζσ 

ηνπ έξγνπ ηεο θαηφξζσζε λα κεηνπζηψζεη ηνλ ζσκαηηθφ, αδηάιιαθην, αιιά θαη ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ, βνπβφ πφλν, απφ βαζαληζηηθφ βίσκα ζε θαιιηηερληθή ζσηεξία. Αθφκα θαη 

ζήκεξα, κέζα απφ ην ζνβαξφ θαη δηαπεξαζηηθφ βιέκκα ηεο πνπ απνηππψλεηαη ηφζν δσληαλά ζηα 

έξγα ηεο, δηαγξάθνληαη ην δεκηνπξγηθφ κεγαιείν ελφο αλζξψπνπ πνπ βίσζε ακείιηθηα ηελ 

ηξαγσδία θαη αλαδχζεθε απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα λα θσηίζεη ηνλ δξφκν γηα φια ηα δνθηκαδφκελα 

πιάζκαηα απηνχ ηνπ θφζκνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ  

ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ  

 

 «Ο θαιιηηέρλεο θαηαζθεπάδεη θηβσηνύο γηα λα ζηεγάζεη ην πλεύκα, έηζη ώζηε νη άιινη λα κπνξέζνπλ 

λα κνηξαζηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπ, θαη γηα λα έρεη θη ν ίδηνο κηα κόληκε θαηαγξαθή απηώλ ησλ 

εκπεηξηώλ αξγόηεξα, όηαλ ε κεγάιε ζηηγκή ηεο κεηακόξθσζεο ζα έρεη πεξάζεη θαη κπνξεί λα είλαη κηα 

κεγάιε ζηηγκή νξγήο, ηξόκνπ θαη νδύλεο, όπσο επίζεο, ραξάο θαη αγάπεο. Έηζη ζε γεληθέο γξακκέο, 

απηό πνπ ν δσγξάθνο αληηιακβάλεηαη θαη απνδίδεη κε κε ιεθηηθά ζύκβνια είλαη ε εθπιεθηηθή 

εκπεηξία ηεο αίζζεζεο ηνπ λα είλαη θαλείο δσληαλφο» (Milner, 1998). 

 

Δηζαγσγή  

     Ζ ίδηα ε χπαξμε ηεο ηέρλεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εμσηεξίθεπζε ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα πάληα ελ δπλάκεη είλαη ηέρλε, ηίπνηα παξαπάλσ δελ είλαη, 

παξά δεκηνπξγήκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Τπάξρνπλ φκσο νη θαιιηηέρλεο, εκπλεπζηέο θαη 

δεκηνπξγνί πνπ ζπλερψο γελλνχλ λέεο ηερλνκνξθέο, άιινηε ζην πεδίν ηεο θχζεο κε ηα πιηθά πνπ 

ηνπο πξνζθέξεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θη άιινηε κέζα ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο πξνζεισκέλνπο 

ζηελ δεκηνπξγία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηή έρεη ιάβεη ζηηο κέξεο καο (Gombrich, 1998).  

     Αθνινπζψληαο ηνπο, δηαθξίλνπκε ηα κνλνπάηηα ηεο έθθξαζεο κε ζεξαπεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

λα ράλνληαη ζην βάζνο ησλ αηψλσλ. Αθφκε θαη ζηελ πξντζηνξηθή επνρή, ε έθθξαζε θαηαιάκβαλε 

ην ρψξν ηεο κέζα απφ ην ζρεκαηηζκφ εηθφλσλ ζηα ζπήιαηα θαη ζηηο δηάθνξεο επηθάλεηεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Wadeson, 1980).   

     Έρνληαο κειεηήζεη θαη παξνπζηάζεη ηελ ηξνπή πνπ έιαβε ε έθθξαζε ζηνπο εηθαζηηθνχο 

θχθινπο ηνπ Δμπξεζηνληζκνχ, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα επηθνηλσλίαο βαζχηεξσλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξνρσξήζακε ζηελ κειέηε ησλ βαζηθφηεξσλ δσγξάθσλ ζηελ 

ηζηνξία ηεο ηέρλεο πνπ απέδσζαλ εηθαζηηθά ηνλ ςπρνινγηθφ θαη ζσκαηηθφ πφλν. Γηαπηζηψζακε 

έηζη, ηνλ δπλακηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηνπζηψζεθαλ θαη απνδφζεθαλ εηθαζηηθά εθθάλζεηο ηνπ 

ςπρηζκνχ πνπ πηζαλφηαηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ κε ην ιφγν, αιιά ζα παξέκελαλ ζηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ αζέαηνπ. Ζ επηθνηλσλία κεηαθέξζεθε ζηηο κε ιεθηηθέο ηεο πξνεθηάζεηο θαη ε 

ιχηξσζε επεηεχρζε κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία (Malchiodi, 2009).  

     Ζ ηέρλε, κέζα απφ ηηο δεκηνπξγηθέο ηεο πνηφηεηεο, παξακέλεη σο ζήκεξα έλαο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο. Δπηδηψθεη παξάιιεια, ζηνρεπκέλα ζηελ 

πξνθεηκέλε, ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ιχηξσζεο, ηεο θαζαξηήξηαο δηαρείξηζεο αθφκε θαη 

ησλ πην δχζθνισλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. θνπφ ινηπφλ ηνπ ελ ιφγσ θεθαιαίνπ, 

απνηειεί ε κειέηε ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο, πνπ δχλαηαη λα ιάβεη ε ηέρλε, κέζα απφ ηελ 

ρξήζε απηήο γηα ηελ γέλλεζε ζπλεηδεηψλ εθθάλζεσλ ηνπ ςπρηζκνχ. 
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3. 1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη ε γέλλεζε ηεο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο  

     ηελ κεηαηφπηζε ηεο ηέρλεο ζε ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή ή αθφκε θαιχηεξα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εξγαιείσλ ηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο απηνπξαγκάησζεο θαη ηεο ίαζεο ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηεο, ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ε Margaret Naumburg. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε 

Ακεξηθαλίδα θαιιηηέρληδα, παηδαγσγφο θαη ςπραλαιχηξηα, ηδξχεη ην Walden School of New York, 

έλα ζρνιείν ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ ειεπζεξία ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο, παξνπζηάδνληαο 

παξάιιεια έλα θαηλνηφκν θαη πξσηνθαλέο κνληέιν εηθαζηηθήο εθπαίδεπζεο. ε ζπλεξγαζία κε ηελ 

αδεξθή ηεο Florence Cane θαη κε βάζε ηα εξεζίζκαηα ηνπο απφ ηελ ςπραλάιπζε ηνπ Sigmund 

Freud θαη ηελ αλαιπηηθή ςπρνινγία ηνπ Carl Jung, επηλφεζαλ ηνλ φξν ''Art Psychotherapy''. 

Δπηδίσμε ηνπο, ηα νθέιε ηεο νπνίαο θηάλνπλ σο ηηο κέξεο καο, ήηαλ ε ελζσκάησζε ηεο ηέρλεο ζηηο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο (Malchiodi, 2009). 

     ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ ζπκβνιή ηνπ ίδηνπ ηνπ Sigmund Freud. Μέζα απφ 

ην ζεσξεηηθφ ςπραλαιπηηθφ έξγν ηνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε, πιήζνο ζπλδέζεσλ 

θαηάθεξαλ λα μεθχγνπλ απφ ηα άγλσζηα θνκκάηηα ηεο ζπλείδεζεο. Ο ίδηνο ν S. Freud ππνζηήξηδε 

φηη ηα φλεηξα εθθξάδνληαη θαιχηεξα κέζα απφ εηθφλεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξφηεηλε ηελ 

απεηθφληζε ησλ νλείξσλ (Freud, 1995). Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηήξεζε φηη ε αληίιεςε ησλ 

νλείξσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ νπηηθέο κνξθέο θη φηη ε 

απεηθφληζε ηνπο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ζηελ 

αλαθνχθηζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ (Malchiodi, 2009). Ζ εηθαζηηθή ζεξαπεία κε ηε ζεηξά ηεο,  

πξνζεγγίδνληαο ηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο πεξί αζπλείδεηνπ θαηάθεξε λα ζπλνδεχζεη ηνπο 

ζεξαπεπφκελνπο ζε κνλνπάηηα πνπ ζα παξέκελαλ κέρξη πξφηηλνο απξνζπέιαζηα. Σφζν κέζα απφ 

ηελ δηαρείξηζε ησλ νλεηξηθψλ απεηθαζκάησλ φζν θαη κέζα απφ ηελ εμέηαζε θαζεκεξηλψλ 

δπζθνιηψλ, δηάλνημε πεξαηηέξσ ηνλ δξφκν πξνο ηε ζπλείδεζε (Dalley, 1993).   

     Δμεηάδνληαο ηε ζπκβνιή ηνπ Carl Jung ζηελ εηθαζηηθή ζεξαπεία, ζχληνκα αλαδχνληαη πιήζνο 

ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηηο ζέζεηο ηνπ σο πξνο ηα νπηηθά ζχκβνια ζηα φλεηξα θαη ηα ζχκβνια 

επξχηεξα ζηελ ηέρλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ίδηνο παξαηήξεζε φηη πξνζσπνπνηψληαο ή 

αλαπαξηζηψληαο έλα ζπλαίζζεκα ή έλα πξφβιεκα, μεθηλάεη απηφκαηα ν δξφκνο πξνο ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ πξνβιήκαηνο αληίζηνηρα. Σα ζχκβνια 

θαηά ηνλ C. Jung απνηεινχλ έλα νιηζηηθφ πεδίν θαζαξηήξηαο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ 

βαζχηεξσλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ (Jung, 1991). ηηο πξσηφιεηεο κνξθέο ησλ ζπκβφισλ, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη νπηηθά ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ ηεο αλζξσπφηεηαο, πξνζθέξνληαο 

απζχπαξθηα ηελ αίζζεζε ηεο ζχλδεζεο θαη ηεο νηθνπκεληθήο ιχηξσζεο. Με ηηο ζέζεηο ηνπ ηφζν σο 

πξνο ηα ζχκβνιά φζν θαη σο πξνο ηελ νπηηθή πξφζιεςε, έδσζε θη εθείλνο κε ηελ ζεηξά ηνπ, ην 

έλαπζκα γηα ηελ νπηηθή θαη εηθαζηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ εκπεηξηψλ (Malchiodi, 

2009). 
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     Ζ Margaret Naumburg, επεξεαζκέλε απφ ην δνθίκην ηνπ Sigmund Freud, "Ζ εξκελεία ησλ 

νλείξσλ", θη απφ ηελ επξχηεξε ζεσξεηηθή ηνπ ζπκβνιή, έγξαςε ην πξψην θείκελν ζηελ ηζηνξία ηεο 

ζεξαπείαο κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ην νπνίν νλνκαδφηαλ ''Dynamically Oriented Art Therapy: 

Its princiles and practice''. ην ελ ιφγσ θείκελν, δηαηχπσζε ηε ζεσξία ηεο πεξί ηεο ζεξαπείαο κέζσ 

ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα άγλσζηα ηκήκαηα ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο σο πξνο 

ηε ζπλείδεζε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα αζρνιεζεί εθηελψο κε ηελ ελδνςπρηθή ζχγθξνπζε, ην 

αζπλείδεην, ηνπο θφβνπο σο πξνο ην άγλσζην, ηελ θαληαζία θαη ηελ δηακάρε αλάκεζα ζε 

αληηθξνπφκελεο επηζπκίεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο γφληκεο έθθξαζεο φισλ απηψλ κέζα απφ ηελ 

ηέρλε (πσο αλαθέξεηαη ζε Gantt & Tinnin, 2009). Σν θείκελν απηφ άζθεζε θαη ζπλερίδεη λα αζθεί 

θαηαιπηηθή επηξξνή ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεία.  

     Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο ελζαξξχλεηαη, κέζα απφ ηελ εηθαζηηθή απνηχπσζε 

θαη ηηο εηθφλεο πνπ αλαδχνληαη απφ απηή, ε ζπκβνιηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηή θαη 

ηνλ ζεξαπεπφκελν. χκθσλα κε ηε Naumburg (1950) ν βαζηθφο κεραληζκφο ηεο ζεξαπείαο κέζσ 

ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, είλαη φηη πξνζθέξεη έλαλ εμεηδηθεπκέλν κε ιεθηηθφ ηξφπν απειεπζέξσζεο 

θαη εμσηεξίθεπζεο (πσο αλαθέξεηαη ζε Gantt & Tinnin, 2009). Σα άηνκα, εξρφκελα ζε επαθή κε 

ηελ ζεξαπεία κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ θαηαπηεζκέλεο εθθάλζεηο 

ηνπο, λα κεηαβάινπλ ηκήκαηα ηνπ αζπλείδεηνπ θαη λα πξνζεγγίζνπλ πνηφηεηεο νη νπνίεο 

παξέκελαλ κέρξη πξφηηλνο άγλσζηεο ζηα ίδηα. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κέζσ ησλ 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ, εθθξάδεηαη εηθαζηηθά ε επξηζθφκελε ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα πξνβάιεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ζπγθξνχζεηο. Ζ έθθξαζε, ιακβάλνληαο ρψξα κέζα απφ 

ζπκβνιηθέο εηθφλεο, ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ιφγνπ, δηαλνίγεη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, έλα εχξνο 

ζεξαπεπηηθψλ ζπλδέζεσλ γηα ην άηνκν (Simon, 1992).  

     ηελ Δπξψπε, ε ηζηνξία ηεο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο μεθηλάεη ιίγν πξηλ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα 

φηαλ ε εηθαζηηθφο Edith Kramer αλαπηχζζεη ηε ζεσξία ηεο γηα ηελ ηέρλε σο ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ  Edith Kramer, έρνληαο επηξξνέο απφ ην θαιιηηερληθφ θαη αξρηηεθηνληθφ θίλεκα ηνπ 

Μπάνπρανπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ Johannes Itten, πξνζέγγηζε ηελ 

ζεξαπεπηηθή πξννπηηθή κέζσ ηεο ζπλαλαζηξνθήο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα εηθαζηηθά πιηθά. 

Οη επηξξνέο ηεο απφ ηελ ςπραλάιπζε, νχζα θαη ε ίδηα ςπραλαιχηξηα, ηελ ψζεζαλ ζηελ εμχςσζε 

ηεο έλλνηαο ηεο κεηνπζίσζεο κέζσ ηεο εηθαζηηθήο απφδνζεο ησλ εζψηεξσλ ελνξκήζεσλ θαη 

αζέαησλ θνκκαηηψλ ηεο ζπλείδεζεο. Οη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο, κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ 

εηθαζηηθή εμσηεξίθεπζε, ιακβάλνπλ ρψξν θαη κνξθή φρη κνλάρα ζηελ εηθαζηηθή επηθάλεηα αιιά 

θαη ζηελ ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζηα ζεξαπεπηηθά κνλνπάηηα ηεο ηέρλεο (Κηιίκη, 

2012). 

     Πξνζεγγίδνληαο ηελ ζεκεξηλή δηεζλή νλνκαζία ηεο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο κε ηνλ φξν ''Art 
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Therapy'', αξθεί λα κεηαθεξζνχκε ζηελ Αγγιία ηνπ 1938, φπνπ ν Βξεηαλφο δσγξάθνο Andrian Hill 

θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζην ζαλαηφξην King Edward VII ιφγσ θπκαηίσζεο, νξγάλσζε 

εηθαζηηθά εξγαζηήξηα νλνκάδνληαο ηα ''Art Therapy''. ληαο θη ν ίδηνο εηθαζηηθφο πξφηεηλε κηα 

ζεηξά εξγαζηεξίσλ ζηνπο ππφινηπνπο λνζειεπφκελνπο. ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπ, νξγάλσζε 

νκάδεο κε ηξαπκαηηζκέλνπο απφ ηνλ πφιεκν ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη είραλ έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα 

εμσηεξηθεχζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ςπρνινγηθνχ απφερνπ ηνπ πνιέκνπ θαη 

ησλ ηξαπκαηηθψλ βησκάησλ ηνπο (Σhe History of Art Therapy, 8 Μαξηίνπ 2016).  

     Δκπλεπζκέλνο απφ ηνλ Andrian Hill, ν Edward Adamson κεηέθεξε, απφ θνηλνχ κε ηνλ Hill, ην 

έξγν ηνπ, ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη ήηαλ έγθιεηζηνη ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο καθξάο λνζειείαο. ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε ζπγθεθξηκέλε εηθαζηηθή πξαθηηθή επεθηάζεθε απφ ηνλ Edward Adamson 

ζηελ ελδνρψξα ηεο Αγγιίαο θαη ζηάζεθε ε εθθίλεζε γηα δηάθνξα άιια ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα 

εηθαζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ εγθαηέζηεζε. Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε έλαλ αζθαιή ρψξν, ζηνλ νπνίν 

νη ζεξαπεπφκελνη ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ειεχζεξα ρσξίο λα δέρνληαη ηελ παξακηθξή 

θξίζε ή απνζάξξπλζε απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, πξφηεηλε ηελ κε 

παξεκβαηηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο, δίλνληαο ρψξν ζηελ ειεχζεξε 

απηνέθθξαζε ρσξίο ςπρνινγηθέο εξκελείεο απφ θάπνην θιηληθφ ηαηξφ (Σhe History of Art Therapy, 

8 Μαξηίνπ 2016).  

 

3. 1. 1. Γεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηθαζηηθήο ςπρνζεξαπείαο 

     ην άθνπζκα ηηο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δηζηάδνπλ θνβνχκελνη φηη ζα 

έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηελ αδπλακία ηνπο λα παξάμνπλ ηέρλε. Αληηιακβάλνληαη ηελ εηθαζηηθή 

ζεξαπεία σο κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία γηα λα κπνξέζνπλ λα εηζέιζνπλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

έλα εχξνο εηθαζηηθψλ ηερληθψλ θαη λα δηαθαηέρνληαη απφ θάπνην ηαιέλην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο, ε εηθαζηηθή ζεξαπεία είλαη ν ρψξνο φπνπ ν ζεξαπεπφκελνο ζα εθθξάζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εθείλνο επηζπκεί ηελ εηθαζηηθή ηνπ ζθέςε. Υσξίο λα θξίλεηαη κε ηερληθά ή αηζζεηηθά θξηηήξηα ηα 

νπνία έρνπλ εγθαζηδξπζεί ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο (Malchiodi, 2009).  

     ε ζπλέρεηα απηνχ, παξέρεηαη ζηνλ ζεξαπεπφκελν έλα ζχλνιν νδεγηψλ θαη πξνζσπηθήο 

ελζάξξπλζεο πξνο ηελ ειεχζεξε πξνζέγγηζε ησλ πιηθψλ κε ηα νπνία ζα κπνξνχζε ελ δπλάκεη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα κνξθή. Σα πιηθά παξακέλνπλ απφιπηα πξνζβάζηκα θαη δηαζέζηκα ζηελ 

νπνηαδήπνηε ρξήζε επηζπκεί λα ηνπο πξνζδψζεη ν ζεξαπεπφκελνο, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο αιιά θαη ηελ ηξηβή κε ην ζπκβνιηθφ θφζκν απηψλ (Κηιίκη, 2012).  

     Ο πεηξακαηηζκφο κε ηα πιηθά, δχλαηαη ζε πξψην επίπεδν, ππφ ηε ζαιπσξή ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηεο κε θξηηηθήο καηηάο πνπ απηφ ελέρεη, λα δεκηνπξγήζεη έλα πεδίν γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο απηνπεπνίζεζεο αιιά θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Δίηε ν ζεξαπεπφκελνο επηζπκεί λα 

εμεξεπλήζεη ην εχξνο ηνπ θφζκνπ ησλ πιηθψλ, είηε επηζπκεί λα επηθεληξσζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν, 
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αλαπαξηζηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ν ηξφπνο πνπ επηιέγεη λα πξνζεγγίδεη ηελ δσή ηνπ ελ γέλεη. Οη 

έλλνηεο ηεο εμεξεχλεζεο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο αλαζθάιεηαο, ηνπ αβέβαηνπ, ηεο αληθαλφηεηαο ή ηεο 

ηθαλφηεηαο, ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πξνζθήλην απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ 

πιηθψλ (Dalley, 1993).  

     Παξάιιεια ππάξρνπλ πιηθά ηα νπνία είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν επέιηθηα θαη εχρξεζηα απφ φηη 

άιια. Οη δπλακηθέο πνπ αλαδχνληαη ,γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ επηινγή δεκηνπξγίαο κε πειφ, πιηθφ 

απφιπηα εχπιαζην, πξφζπκν λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε απνζηνιή ηνπ αλαζέζεη ε θίλεζε ησλ 

ρεξηψλ, είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφ ηηο δπλακηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ μχινπ. 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί ε νπνηαδήπνηε κνξθή κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην μχιν είλαη 

απαξαίηεηε ε ζκίιεπζε, ην ραξάθσκα, ε δηακφξθσζε κέζα απφ ηνλ θφπν θαζφηη ην μχιν 

αληηζηέθεηαη ζαλ πιηθφ θαη πξνυπνζέηεη πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα. Αληίζηνηρα, νη πνηθίιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ επξχηεξα απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πιηθψλ θαη ησλ 

ρξήζεσλ ηνπο, ηνπνζεηνχλ ηνλ ζεξαπεπφκελν ζε κηα δηαξθή ξνή πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ 

ηξφπνπ πνπ επηιέγεη λα αιιειεπηδξά θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη (Κηιίκη, 

2012). 

     Δπηπξφζζεηα, ηα πιηθά κπνξνχλ λα ζηαζνχλ εθθίλεζε γηα ηελ εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ έρνπλ θαηαπηεζηεί ή πεξηνξηζηεί, φπσο ε βία ή ε επηζεηηθφηεηα ή νπνηαδήπνηε άιιε πνηφηεηα 

δελ βξίζθεη ρψξν έθθξαζεο ζε θαλέλα άιιν πιαίζην ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. ηελ πξνθεηκέλε, κέζα 

απφ ηελ θαηεπλαζηηθή ρξήζε ησλ πιηθψλ, ε βία κπνξεί λα αθνκνησζεί θαη λα ππάξμνπλ ζηηγκέο 

εθηφλσζεο θαη εκβάζπλζεο ζε αθφκε πην ππξεληθέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο. Ο 

ζεξαπεπφκελνο θαηά ηελ εηθαζηηθή πξάμε κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη πξνθιεηηθά, ζθιεξά θαη βίαηα 

θνκκάηηα ηνπ, έρνληαο ην πεξηζψξην ηεο επεμεξγαζίαο απηψλ ηνπ ησλ εθθάλζεσλ ρσξίο λα 

απεπζχλνληαη ή λα πξνθαινχλ ζσκαηηθή βιάβε ζε θάπνην έκβην νξγαληζκφ (Κηιίκη, 2012).  

     Ζ ζπλνιηθή επαθή κε ηα πιηθά θαη ε επεμεξγαζία απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ ζεξαπεπηηθή 

ζπλεδξία, ζπκβάιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ πξνζέγγηζε φρη κφλν ηεο ζηάζεο ηνπ εθάζηνηε 

ζεξαπεπφκελνπ σο πξνο ηνπο άιινπο αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο ηνπ βηνηξνπίαο. Ο ηξφπνο πνπ ζα 

θπιάμεη ή ζα θνκκαηηάζεη ελδερνκέλσο, πνπ ζα απνξξίςεη ή ζα θαισζνξίζεη ην εηθαζηηθφ ηνπ 

δεκηνχξγεκα, θαζξεθηίδεη ηελ πξφζιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Δμεηάδνληαο 

ζπλνιηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ δηάδξαζε κε ηα πιηθά, ην άηνκν δχλαηαη λα πξνβεί ζε έλα 

κεγάιν εχξνο θαη βάζνο ζπλεηδεηνπνηήζεσλ, θηάλνληαο, έηζη, φιν θαη πην θνληά ζηελ απηνγλσζία 

(Malchiodi, 2009).  

      

3. 1. 2. Πόλνο θαη εηθαζηηθή ζεξαπεία  

     ην θαιεηδνζθφπην ζπλαηζζεκάησλ πνπ έρνπλ απνδνζεί εηθαζηηθά ζην βάζνο ησλ αηψλσλ ηεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, μερσξίδεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ πφλνπ. Δίηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο 
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ζσκαηηθφ πφλν, είηε πξφθεηηαη γηα ςπρηθφ πφλν, ε βίσζε απηνχ ηνπ θαηεμνρήλ δχζθνια 

δηαρεηξίζηκνπ ζπλαηζζήκαηνο έρεη βξεη εθθξαζηηθή δηέμνδν κε πνιππνίθηιεο κνξθέο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. Αζζέλεηεο, ρξφληνο ζσκαηηθφο πφλνο, θαζψο θαη επξχηεξεο πξνεθηάζεηο 

ηεο νδχλεο φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ 

εηθαζηηθά ζπκβάιινληαο ζηελ έθθξαζε, φπσο είδακε ζην θίλεκα ηνπ εμπξεζηνληζκνχ, θαη ζηε 

δηαρείξηζε, φπσο είδακε ζηνπο βαζηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο απνηχπσζεο απηψλ ησλ πνηνηήησλ 

(Malchiodi, 2009). 

     Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ηελ Appleton (2001), ζηε ζεξαπεία κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ε 

δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ πφλνπ ζε εηθφλα πξνζθέξεη κηα κνξθή δηνξαηηθφηεηαο θαη 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε απηφ πνπ κέρξη πξφηηλνο παξέκελε άγλσζην. ε ζπλέρεηα απηνχ, ε 

Dissanayake παξαζέηεη φηη ε ίδηα ε ηέρλε, ζηε βάζε ηεο, αλαθχπηεη απφ ηελ επηζπκία λα δξάζνπκε 

σο πξνο ην πφλν πνπ επηθέξνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο θφβνπο καο (φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Appleton, 2001). Ζ ηέρλε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα, κε έλαλ έκκεζν ηξφπν, λα αληηκεησπίζνπκε 

απηφ πνπ ζπκβαίλεη κέζα καο, εμσηεξηθεχνληαο ην. Γίλνληαο, δειαδή, θαηαλνεηή κνξθή θαη ζρήκα 

ζηα άγλσζηα θνκκάηηα ηεο ζπλείδεζεο, επηηπγράλνπκε  ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη έλα 

επξχηεξν ζπλαίζζεκα εξεκίαο. 

     Γηα λα κπνξέζεη φκσο ν ζεξαπεπφκελνο λα εθθξάζεη ην ζχλνιν ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπ 

θφζκνπ θαη ηνπ πφλνπ πνπ είλαη πηζαλφ λα βηψλεη, είλαη αλαγθαίν λα βξίζθεηαη ζε έλα 

πξνζηαηεπκέλν θαη αζθαιέο πιαίζην. Έλα πιαίζην ζην νπνίν ζα ληψζεη άλεπ φξσλ απνδνρή γηα 

απηφ πνπ θέξεη ζηελ ζεξαπεπηηθή ζρέζε ηφζν ζε επίπεδν ιφγνπ θαη εηθαζηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ 

φζν θαη ζε επίπεδν απνδνρήο ηνπ ίδηνπ γηα απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη.  

     χκθσλα κε ηνλ Winnicott (1971) ην αζθαιέο πεξηβάιινλ πνπ θαιείηαη ν ζεξαπεπηήο λα 

δεκηνπξγήζεη, είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε βάζε πάλσ ζηελ νπνία δνκείηαη ε εκπηζηνζχλε. Δθφζνλ 

ν ζεξαπεπφκελνο ληψζεη εκπηζηνζχλε σο πξνο ηνλ ζεξαπεπηή θαη ζπλάκα σο πξνο ηελ δηαδηθαζία 

πνπ δηαδξακαηίδεηαη κεηαμχ ηνπο, κπνξεί λα εθθξάζεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο βαζηά ηξαπκαηηθέο 

ηνπ εκπεηξίεο. ηε ζπλέρεηα ε απνδνρή ηνπ ζεξαπεπηή ζπκβάιεη κε ηε ζεηξά ηεο ζε κηα φιν θαη πην 

πεγαία εθκπζηήξεπζε. Καηά ζπλέπεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηε ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο,  

πξνζθέξνληαη ζην ζεξαπεπφκελν κηα ζεηξά αληηζηαζκηζηηθψλ βησκάησλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ 

ζηαδηαθά ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ θάζαξζε θαη ηελ ίαζε (φπσο αλαθέξεηαη ζε Malchiodi, 2009). 

 

3. 1. 3. Μλήκε, πόλνο θαη ηξαπκαηηθά βηώκαηα 

     Μειεηψληαο ηε κλήκε, δηαπηζηψλνπκε φηη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη ε 

ζπλεηξκηθή αλάζπξζε, ηφζν ζε επίπεδν ζθέςεο, φζν θαη ζε επίπεδν αλαβίσζεο παιαηφηεξσλ 

κλεκψλ. ην επίπεδν ηεο ζπλείδεζεο νη παξαζηάζεηο θαη ηα βηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ εθάζηνηε 

άλζξσπν κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ ππελζχκηζε κηαο 
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πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ε νπνία πηζαλφηαηα έρεη απσζεζεί ε μεραζηεί. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεηξκηθήο αλάζπξζεο, ε βνχιεζε θαη ν έιεγρνο πεξηνξίδνληαη, κε απνηέιεζκα φηαλ κηα 

παξάζηαζε αλαθαιείηαη λα νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ αλάθιεζε θη άιισλ παξαζηάζεσλ ή 

κλεκψλ πνπ δχλαληαη λα είλαη αθφκε θαη άζρεηεο κεηαμχ ηνπο.  

      Καηά ηε δηάξθεηα βίσζεο κηαο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο ή ελφο επίπνλνπ πεξηζηαηηθνχ, ν 

νξγαληζκφο, αληηιακβαλφκελνο ηνλ θίλδπλν, ζα εηζέιζεη ζε κία θαηάζηαζε δηέγεξζεο, 

ελεξγνπνηψληαο κεραληζκνχο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία. Αληηδξψληαο ινηπφλ ζηνλ θίλδπλν, ν 

νξγαληζκφο ζα επηρεηξήζεη λα αληηζηαζεί θαη λα παιέςεη, λα απνδξάζεη ή λα αθηλεηνπνηεζεί 

εθδειψλνληαο ηηο ελζηηθηψδεηο αληηδξάζεηο ηνπ ακπληηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηαλ ν νξγαληζκφο 

εμαληιήζεη ηηο πηζαλφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηθηλδχλνπ γηα εθείλνλ πεξηζηαηηθνχ κέζσ ηεο πάιεο 

ή ηεο θπγήο ζα κεηαβεί ζηελ ηειεπηαία δπλαηή επηινγή ηνπ παγψκαηνο. Ο νξγαληζκφο ζα 

παξακείλεη παγσκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθίλδπλεο εκπεηξίαο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ, αλ 

φκσο φηαλ επηζηξέςεη ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ε θαθνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά επαλαιεθζεί, ην 

άηνκν ζα ηξαπκαηηζηεί ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ (Levine, 1999).  

     Ζ βίσζεο απηήο ηεο δηαξθνχο απεηιήο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ε αληθαλφηεηα επηθνηλσλίαο πνπ 

απηή ελέρεη ζα νδεγήζεη ζηελ ςπρηθή απνζχλδεζε ή κε άιια ιφγηα ζηελ δηεξγαζία ηεο απψζεζεο 

θαη ηεο ιήζεο ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο απφ ηνλ πφλν. Ο εθάζηνηε νξγαληζκφο ζα 

επηρεηξήζεη ζε αζπλείδεην επίπεδν λα απεκπιαθεί ζπλαηζζεκαηηθά απφ ην ηξαπκαηηθφ γηα εθείλνλ 

πεξηζηαηηθφ πξνθαιψληαο κε απηφ ην ηξφπν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο αθφκα θαη ζε επίπεδν 

θπζηνινγίαο. Δπηπιένλ, αθξαία ηξαπκαηηθά πεξηζηαηηθά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηφζν 

ζπληξηπηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ ηα βηψλεη ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε πιήξε δηρνηφκεζε ηνπ Δγψ 

θαη δηάζρηζε (Freud, 2008).   

 Οη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Carlson (2007), ζπλδένληαη κε ηελ πεξηνρή ηνπ 

ηππφθακπνπ ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. ε έξεπλεο πνπ εθείλνο πξαγκαηνπνίεζε, δηαπίζησζε φηη 

ζε βεηεξάλνπο πνιέκνπ νη νπνίνη είραλ δηαγλσζηεί κε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ε 

πεξηνρή απηή είρε ππνζηεί βιάβε.  

     Χο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο φηη θαηά ηε δηάξθεηα βίσζεο κηαο ηξαπκαηηθήο 

εκπεηξίαο ν νξγαληζκφο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνζηαηεπηεί, ζα επηρεηξήζεη λα αληηκεησπίζεη ην 

θαθνπνηεηηθφ πεξηζηαηηθφ πνπ ηνπ πξνθάιεζε πφλν, απσζψληαο ην ή μερλψληαο ην νξηζηηθά ζε 

ζπλεηδεηφ επίπεδν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ην θαθνπνηεηηθφ βίσκα ραξάζζεηαη πάλσ ζηνλ 

νξγαληζκφ πνπ ην βηψλεη, πξνθαιψληαο κηα ζεηξά απφ δπζιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ 

άλζξσπν ζε άλζξσπν.     

     Δλ πξνθεηκέλσ, κέζα απφ ηελ εηθαζηηθή ζεξαπεία, ην άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζχξεη θαη 

λα πξνζεγγίζεη κλήκεο πνπ έρεη απσζήζεη ιφγν ηνπ επίπνλνπ ραξαθηήξα ηνπο. ηνλ εηθαζηηθφ 

ρψξν απνηππψλνληαη ηα ίδηα ηνπ ηα βηψκαηα. Τπφ ηελ παξφηξπλζε θαη ηε ζπλνδεία ηνπ ζεξαπεπηή 
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ηα βηψκαηα απηά κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ζχκβνια θαη εηθφλεο επθνιφηεξα πξνζβάζηκεο, 

δίλνληαο ρψξν ζηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε κε ην ηξαχκα θαη ηελ θαθνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

έρεη δερηεί ν ζεξαπεπφκελνο. Μέζα απφ ηνλ ίδην ην ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ηεο εηθαζηηθήο 

ζεξαπείαο, ε έθθξαζε ηνπ πφλνπ γίλεηαη επθνιφηεξε, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ ηξαπκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ δχζθνια κεηαθέξνληαη κέζα απφ ην ιφγν. 

 

3. 2. Δηθαζηηθή ζεξαπεία θαη εθεβεία 

Δηζαγσγή 

     Ζ ηέρλε, ζηε δσή πνιιψλ αλζξψπσλ, ζπρλά παξακέλεη έλα παξαγθσληζκέλν θνκκάηη ή κηα 

θαηάζηαζε πνπ πξνζεγγίδεηαη ζρεδφλ κε θφβν. Παξφιν πνπ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηα παηδηά είλαη 

ειεχζεξα λα δσγξαθίζνπλ θαη λα απειεπζεξψζνπλ απηφ πνπ έρνπλ κέζα ηνπο, δίλνληαο ηνπ πφηε 

ρξψκα, πφηε θσλή, πφηε θίλεζε, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηφ πεξηνξίδεηαη έσο φηνπ εθιείςεη 

νξηζηηθά. Ζ δσγξαθηθή γίλεηαη έλα πεδίν πνπ αθνξά ιίγνπο θαη κφλνλ φζνη έρνπλ ηαιέλην 

ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζε απηφ. Απηφ θπζηθά είλαη εκθαλέο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθεβηθήο ειηθίαο, φπνπ πιένλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο δσγξαθηθήο ηείλεη λα εθιείςεη σο εξέζηζκα 

ηφζν απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη απφ ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθήβσλ ελ γέλεη 

(Appleton, 2001). 

     Μπνξνχκε λα δνχκε ηηο αληαλαθιάζεηο απηέο ζηελ ζεξαπεία κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ 

θαζψο ν ζεξαπεπηήο θαιείηαη λα θηλεηνπνηήζεη ή λα ελεξγνπνηήζεη κηα έθθαλζε ηνπ εθήβνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα. αλ απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ν ζεξαπεπηήο θαιείηαη λα 

παξνπζηάζεη ζην ηξαπκαηηζκέλν παηδί, ην νπνίν βξίζθεηαη ηαπηφρξνλα ζε άκπλα, ηε ζεξαπεία 

κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ κε ηνλ πην θηιηθφ θαη εππξφζηην ηξφπν. ηφρνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηίζεηαη ην λα κπνξέζεη ην κηθξφ παηδί ή ν έθεβνο λα αληηιεθζεί, φηη ε έθθξαζε, ε απνηχπσζε θαη ε 

ηέρλε δελ είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ αθνξά έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο ή θάπνηεο ηαιαληνχρεο 

κεηνςεθίεο ηεο, αιιά κπνξεί λα αθνξά ηνλ θαζέλα, αθφκα θαη ηνλ ίδην.  

     πγρξφλσο, παξά ηνπο θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη πξνθαηαιήςεηο γχξσ απφ ηελ έθθξαζε 

θαη ην ζχλνιν απηνχ πνπ ζεσξείηαη ηέρλε, ε εθεβεία είλαη κηα ειηθία ζηελ νπνία ην άηνκν 

δηαθαηέρεηαη απφ έληνλε δεκηνπξγηθφηεηα θαη δηάζεζε εθηφλσζεο απηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ.   

     Τπάξρεη, δειαδή, θαηά ηελ Malchiodi (2001), ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, κηα επαλαζηαηηθή 

δεκηνπξγηθή έθθξαζε ηφζν ζε επίπεδν θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο αλζξψπνπο, φζν θαη 

ζε επίπεδν αιιειεπίδξαζεο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σν graffiti, ε street art, ηα piercing, ε 

ηέρλε ηνπ ηαηνπάδ, ε πξνζσπηθή πεξηπνίεζε ή ε απνπζία απηήο, είλαη κνξθέο απηήο ηεο δηάρπηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, πνπ απνηππψλεηαη εηθαζηηθά ζην ζψκα θαη ζην δξφκν. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, 

πνπ θαηά πεξίπησζε ηπγράλνπλ απνδνρήο ή φρη, πξνζθέξνπλ ζε πνιινχο εθήβνπο κηα αίζζεζε 
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δηαθνξνπνίεζεο θαη αληίζηαζεο ζηελ νκνηνκνξθία θαη ζηηο θάζε ινγήο επηβνιέο. 

     χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Malchiodi (2009), ν ζεξαπεπηήο θαιείηαη λα κεηαηνπίζεη ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ εθήβνπ πξνθεηκέλνπ λα εκθπζήζεη ζε απηφλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα γελλήζεη έλα εηθαζηηθφ δεκηνχξγεκα ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, 

πξνζηαηεπκέλν θαη ζεξαπεπηηθφ.    

     Απηή ε πξσηαξρηθή κχεζε ηνπ εθήβνπ ζηελ ζεξαπεία κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ έρεη σο 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία πίζηεο ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ίδηνπ θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα εθθξάζεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν απηφο επηιέγεη φζα δηαδξακαηίδνληαη κέζα ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε επαθή 

κε ην πεδίν, ην νπνίν ν έθεβνο, απφ ηελ ζέζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη σο βάζε γηα 

λα αθεζεί ζην καγεπηηθφ ηαμίδη ηεο απειεπζέξσζεο, ηεο εθκπζηήξεπζεο θαη ηεο ιχηξσζεο 

(Malchiodi, 2001).   

 

3. 2. 1. Τξαύκα θαη παηδηθή ειηθία   

     ε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ηξαχκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο απηνχ θαηά ηε ζεξαπεία 

κέζσ ησλ δεκηνπξγηθψλ ηερλψλ, ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζε ηξαπκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ δχλαληαη λα 

ιάβνπλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηθήο θη εθεβηθήο ειηθίαο.  

     Παξά ηελ αζσφηεηα θαη ηελ αλεκειηά πνπ ηδαληθά επηθξαηνχλ ζηελ παηδηθή ειηθία, ηα παηδηά 

έξρνληαη φιν θαη ζπρλφηεξα αληηκέησπα κε ηξαπκαηηθά γηα εθείλα πεξηζηαηηθά. Ζ 

ελδννηθνγελεηαθή βία, ε παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή βία, ν εθθνβηζκφο 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ πιαίζην, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, αθφκα θαη νη 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ επαίζζεηε παηδηθή ςπρνζχλζεζε θαη λα 

αζθήζνπλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ (Flaherty, Jones, Sege & 

The Child Abuse Recognition Experience Study Research Group, 2004. Mathews, Lee & Norman, 

2016).  

     Σφζν ηα πεξηζηαηηθά βίαο ηα νπνία έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα, φζν θη εθείλα πνπ παξακέλνπλ 

αζέαηα, έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ηνπνζεηνχλ θαη λα εθζέηνπλ ηα παηδηά ζην θάζκα ηνπ ηξαχκαηνο 

θαη θαη' επέθηαζε ζε εθδειψζεηο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο 

Soylu & Alpaslan (2013) ε βία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο έρεη ζνβαξέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα 

εθηείλνληαη κέρξη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο. Οη αξλεηηθέο απηέο επηπηψζεηο κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ, απφ δπζθνιία ζχλαςεο θηιηθψλ θαη ελ γέλεη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ιφγσ 

απνπζίαο βησκέλνπ αζθαινχο δεζκνχ, κέρξη θαη ζπκπεξηθνξέο απηνθαηαζηξνθηθνχ ηχπνπ, αθφκε 

θη απφπεηξεο απηνθηνλίαο (Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones, Gordon, 2003).  

     Σν ηξαχκα, ζχκθσλα κε ην δηαγλσζηηθφ θαη ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (DSM-V) 

ηνπνζεηείηαη ζηε κειέηε ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (PTSD) (American Psychiatric 



 59 

Association, 2013). ηε δηαηαξαρή απηή, ελ δπλάκεη, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν ηα παηδηά άλσ ηεο 

ειηθίαο ησλ 6 εηψλ, φζν θαη νη ελήιηθεο πνπ έρνπλ βηψζεη θάπνηαο κνξθήο θαθνπνηεηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Levine & Frederick, 1999). 

     Πξνζεγγίδνληαο ην παηδηθφ ηξαχκα κέζα απφ ηε ζεξαπεία ησλ δεκηνπξγηθψλ ηερλψλ, καο 

γίλεηαη ζαθέο φηη ζηελ πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηνπ κέζα απφ ηελ ηέρλε, πιεζψξα επαγγεικαηηθψλ 

πξαθηηθψλ έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο. Ζ κνπζηθνζεξαπεία, ε δξακαηνζεξαπεία, ε ρνξνζεξαπεία, 

ην ςπρφδξακα θαη ε ζεξαπεία κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ απαξηίδνπλ ην ζχλνιν ησλ 

δεκηνπξγηθψλ απηψλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Perry (2008), ηα λεπξνινγηθά 

δεδνκέλα δηαηείλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ππέξ ησλ ζεξαπεπηηθψλ απηψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ 

ηξαχκαηνο, θαζψο ε θχζε ηεο ζεξαπείαο κέζσ ησλ δεκηνπξγηθψλ ηερλψλ πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηνπ 

ιφγνπ θαη αλαδεηθλχεη ηε κε ιεθηηθή έθθξαζε θαη εμσηεξίθεπζε. Λφγσ ηεο νπηηθήο θαη 

αηζζεηεξηαθήο απνηχπσζεο πνπ θαηαιακβάλεη ην ηξαχκα ζηνλ εγθέθαιν, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαηαγξάθνληαη ζην επίπεδν ηεο κλήκεο, ρσξίο λα έρνπλ φκσο ζπλεηδεηά 

ραξαθηεξηζηηθά (φπσο αλαθέξεηαη ζε Westrhenen & Fritz, 2014). Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο κέζσ ησλ δεκηνπξγηθψλ ηερλψλ εθθξάδνληαη ηα αζπλείδεηα βηψκαηα πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζηε κλήκε θαη ην ηξαχκα δχλαηαη λα αλαδπζεί ζηελ επηθάλεηα ψζηε λα κπνξέζεη 

πιένλ λα ηεζεί ππφ δηαρείξηζε.  

 

3. 2. 2. Τα ζηάδηα ηνπ ηξαύκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο. 

     ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα δνχκε ηα ζηάδηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ηξαχκα θαη ηελ 

πνξεία πνπ απηφ ραξάδεη κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή ζεξαπεία. 

 

ηάδην Η 

     χκθσλα κε ηνλ Lee (1970), ην πξψην ζηάδην νλνκάδεηαη ζηάδην ησλ επηπηψζεσλ – δεκηνπξγία 

ζπλέρεηαο, αλαθέξεηαη δε, ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο ςπρνθνηλσληθήο κεηάβαζεο κεηά ην ηξαπκαηηθφ 

πεξηζηαηηθφ. ην ζηάδην απηφ, ν αζζελήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε. Απηφ 

δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα είηε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηνπ πεξηζηαηηθνχ, είηε κεηαγελέζηεξα, φηαλ γίλεη 

αληηιεπηφ ην εχξνο ηεο ςπρνζσκαηηθήο βιάβεο. ην ζηάδην απηφ, ππάξρεη έληνλν ζνθ, κνχδηαζκα, 

επηθπιαθηηθφηεηα θαη κηα αίζζεζε απνπξνζσπνπνίεζεο, ζα λα έρεη ραζεί ε αίζζεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Levine, 1999). πγρξφλσο, ζην ζηάδην απηφ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνχο έρεη 

αξθεηέο κεηαβνιέο θαη ηξνπνπνηείηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηνπο δηάθνξνπο κεραληζκνχο πνπ 

θηλεηνπνηνχληαη απφ ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο θαη απηνπξνζηαζίαο. Έηζη, νη αληηδξάζεηο 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ εθθάλζεηο έληνλνπ άγρνπο, παζεηηθφηεηα, παιηλδξφκεζε ζε 

πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη ρακειή ηθαλφηεηα αληαλαθιαζηηθήο αληίδξαζεο ζαλ λα είλαη ην 

άηνκν πνπ έρεη βηψζεη ην ηξαπκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ζε κηα θαηάζηαζε παξαηεηακέλνπ παγψκαηνο 
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(Levine, 1999).  

     ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα παξέκβεη ν εηθαζηηθφο ζεξαπεπηήο, δνκψληαο κηα 

νπζηαζηηθή ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ελζαξξχλνληαο φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνλ αζζελή ζηελ 

απζφξκεηε έθθξαζε θαη ηνλ εηθαζηηθφ απηνζρεδηαζκφ (Malchiodi, 2009). Σν άηνκν εκςπρψλεηαη 

ζην λα απνδψζεη ζην ραξηί κε γξαθηθά κέζα (θάζε ινγήο ρξψκαηα, καξθαδφξνη, παζηέι θαη 

κνιχβηα) απηφ πνπ ληψζεη ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά ζέκαηα, άιινηε ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλα θαη άιινηε ηειείσο ειεχζεξα.  

     Οη εηθφλεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε απηφ ην ζηάδην πεξηέρνπλ έληνλα ηηο απνρξψζεηο ηνπ θφθθηλνπ 

θαη ηνπ καχξνπ, απνρξψζεηο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηνλ πφλν θαη ηελ έληαζε πνπ εθηπιίζζεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ αζζελή. ε φηη αθνξά ηελ εηθαζηηθή επηθάλεηα, ζην ζηάδην απηφ δίλεηαη ζθφπηκα 

πεξηνξηζκέλνο ρψξνο. Απηφ έρεη σο ζηφρν ην ηξαχκα λα κεηαθεξζεί ζπκβνιηθά κέζσ ηεο 

εηθαζηηθήο πξάμεο θαη λα δνζεί κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πνζφηεηα 

δειαδή ηνπ ραξηηνχ θαη ε νξηνζέηεζε πνπ επηβάιεη ν πεξηνξηζκέλνο δσγξαθηθφο ρψξνο νδεγεί ζηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζπκβνιηζκνχ. Παξάιιεια, ζε απηφ ην ζηάδην ν ζεξαπεπηήο νθείιεη λα είλαη 

δηαζέζηκνο ζηελ φπνηα ηπρφλ απνξία δεκηνπξγείηαη ζηνλ αζζελή ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα 

θξνληίδεη ψζηε ν αζζελήο λα παξακέλεη ζπγθεληξσκέλνο. Σέινο, κέζα απφ ηερληθέο αλαπλνήο θαη 

απεπαηζζεηνπνίεζεο, είλαη έηνηκνο λα αλαθνπθίζεη ηπρφλ ζσκαηηθνχο πφλνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ ηελ αλαβίσζε ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο. 

 

ηάδην ΗΗ  

     Σν δεχηεξν ζηάδην θαηά ηνλ Lee (1970), είλαη ην ζηάδην ηεο ππνρψξεζεο. ε απηφ ην ζηάδην 

εθδειψλεηαη ην ζχλνιν ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ ηνπ αηφκνπ θαζψο γίλεηαη ζπλεηδεηή απφ ην 

άηνκν ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηξαχκαηνο (Levine, 1999). Δίλαη ε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απηήο 

πνπ πξνζθέξεη ηφζν πφλν θαη αγσλία ζην ηξαπκαηηζκέλν άηνκν, κε απνηέιεζκα, ν νξγαληζκφο γηα 

λα πξνζηαηεπηεί, λα εθδειψλεη άκπλεο ψζηε λα απσζήζεη ην ηξαπκαηηθφ πεξηζηαηηθφ (Freud, 

1992). Τπάξρεη ινηπφλ κία αλάγθε επξχηεξεο απνζηαζηνπνίεζεο απφ ην ηξαπκαηηθφ πεξηζηαηηθφ. 

ην ζεκείν απηφ ε εηθαζηηθή αθήγεζε ηνπ αηφκνπ ηείλεη λα γίλεηαη αθφκε πην ζπκβνιηθή θαη 

ππάξρεη κηα αξγή εθκπζηήξεπζε ε νπνία ρξήδεη ζεβαζκνχ απφ ηνλ εηθαζηηθφ ζεξαπεπηή. Δίλαη 

ζεκειηψδεο, ν ζεξαπεπηήο, ζην ζεκείν απηφ, λα δψζεη ην ρξφλν ζηνλ ζεξαπεπφκελν λα 

εμσηεξηθεχζεη αθφκε θαη ην ειάρηζην πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη. Αληίζεηα, ε νπνηαδήπνηε 

πίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ην ζεξαπεπφκελν ζε αθφκε βαζχηεξα επίπεδα άκπλαο. Σα εηθαζηηθά 

δεκηνπξγήκαηα, ζε απηή ηε θάζε ηεο ζεξαπείαο, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ εξκελεχνληαη θαη ε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία λα γίλεηαη ζησπειά.  

     Ο ζεξαπεπηήο εδψ, θαιείηαη λα εληζρχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο θαιιηηερληθέο πηπρέο ηνπ 

ζεξαπεπφκελνπ, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ δεκηνπξγία. ηε ζέα ηνπ ιεπθνχ ραξηηνχ 
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πνπ απνηειεί ηνλ εηθαζηηθφ ρψξν ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο, ζπκβάιεη ζεηηθά, ν ζεξαπεπηήο λα 

εθθξάζεη δπλαηά ηελ αλαγλψξηζε σο πξνο ηελ δπζθνιία πνπ κπνξεί λα ζπληζηά ην λα θαιείηαη λα 

απνηππψζεη ν ζεξαπεπφκελνο ην νηηδήπνηε ζην ιεπθφ ραξηί.  

     Σα ζέκαηα ζε απηφ ην ζηάδην, ζχκθσλα κε ηνλ Lee (1970), πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο δσγξαθηέο 

απφ ην ειηνβαζίιεκα, απφ δηάθνξα ηνπία ηεο θαληαζίαο ησλ ζεξαπεπφκελσλ ή απφ νηηδήπνηε δελ 

ζπκίδεη ην ηαηξηθφ πιαίζην φπνπ βξίζθνληαη. Δμεξεπλνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο κέζα απφ 

δηάθνξα ρξψκαηα θαη δσγξαθίδνπλ ππεξάλζξσπεο θηγνχξεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζπκβνιηθά, 

απνδίδεηαη ε ίδηα ηνπο ε επηζπκία γηα δχλακε, γηα αηζηνδνμία θαη γηα ιχηξσζε απφ ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ ηξαχκαηνο.   

 

ηάδην ΗΗΗ 

     Σν ηξίην ζηάδην ζηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο, είλαη ην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο ππέξβαζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο. ην ζηάδην απηφ, ιακβάλεη ρψξα ε αλαγλψξηζε ηνπ ηξαχκαηνο φπνπ 

αξρηθά ην άηνκν δηαλχεη κηα πεξίνδν ζπλεηδεηνπνίεζεο σο πξνο ην ηξαπκαηηθφ πεξηζηαηηθφ κέζα 

απφ ην πέλζνο. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ην άηνκν πεξηιακβάλνπλ έληνλν ζπκφ, βαξηά 

κειαγρνιία, θαη  ζιίςε ζε ζρέζε κε ηελ απψιεηα (Kubler-Ross, 2008). Παξάιιεια, ζην ζηάδην 

απηφ, ζπλήζσο ππάξρεη ε άξλεζε ηεο ιήςεο ηξνθήο ζπλνδεπφκελε απφ ηελ απνπζία επηζπκίαο γηα 

θξνληίδα. ηε ζπλέρεηα, ην άηνκν δελ επηζπκεί ηηο θνηλσληθέο επαθέο ή επηζθέςεηο θαη 

δηαθαηέρεηαη απφ έλα ζχλνιν εθδειψζεσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πέλζνπο (Kubler-Ross, 2001). 

Γειψζεηο φπσο, ''Πνηνο κε ζέιεη έηζη φπσο είκαη'', ''Γελ είκαη θαιά πηα'' ή ''Θα έπξεπε λα έρσ 

πεζάλεη'' εθθξάδνληαη ζπρλά.  

     ην ζεκείν απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Lee (1970), ηα εηθαζηηθά δεκηνπξγήκαηα αλαβαζκίδνληαη θαη 

εθδειψλεηαη ε επηζπκία απφ ηνπο ζεξαπεπφκελνπο λα εθηειέζνπλ έλα πην δχζθνιν εηθαζηηθφ 

δεκηνχξγεκα φπσο έλα θνιάδ. Μέζα απφ ην θνιάδ, επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηελ πιεζψξα 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηα λα ην πξαγκαηψζνπλ απηφ, εληάζζνπλ ζπλεηδεηά ην ρξψκα. Υξψκαηα 

πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνλ πφλν, ηε ζιίςε, ηελ απψιεηα αιιά θαη ηελ ειπίδα θαηαιακβάλνπλ ην ζχλνιν 

ηνπ θακβά. ην ζηάδην απηφ, ππάξρεη ζπρλά ε απεηθφληζε δέληξσλ ή άιισλ ζπκβφισλ αηνκηθήο 

ηαπηφηεηαο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απμαλφκελε επαθή κε ηνλ εαπηφ θαη ηελ ζηαδηαθή πίζηε ζηηο 

δπλάκεηο ηνπ. Δίλαη ζχλεζεο, ζε απηφ ην ζηάδην, λα ζρεκαηίδνληαη καληάιεο (γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

ζπλήζσο θπθιηθά ζπκκεηξηθά σο πξνο ην θέληξν, αιιά ππάξρνπλ θαη νβάι θαη ηεηξάγσλα) ή 

δηάθνξα ζχκβνια κε θπθιηθή κνξθή. χκθσλα κε ην Jung (2008), ν ζρεκαηηζκφο καληάιαο 

ζπκβνιίδεη ηελ νιφηεηα θαη ηε ζπλνρή πνπ επαλέξρεηαη ζην άηνκν, ζε κηα απφπεηξα 

ζρεκαηνπνίεζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ αλεμάληιεηνπ ράνπο πνπ είλαη δπλαηφ λα έρεη δεκηνπξγεζεί 

απφ ην ηξαχκα κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή (Jung, 2008). 
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ηάδην ΗV 

     ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην θαηά ηνλ Lee (1970), ιακβάλεη ρψξα ε αλαζπγθξφηεζε θαη ε 

επαλφξζσζε, ελψ, παξάιιεια, ηα ηξαπκαηηζκέλα άηνκα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο 

ζηε θαζεκεξηλή δσή. ην ζηάδην απηφ ππάξρεη κηα ζπλνιηθή αλαζθφπεζε ηεο ηξαπκαηηθήο 

εκπεηξίαο, ε νπνία ζπρλά απνδίδεηαη θαη ζηελ εηθαζηηθή πξάμε. Έηζη, απνηππψλνληαη ζην ραξηί, 

εηθφλεο ηνπ ηξαχκαηνο κε ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε απηά πνπ ζπλαληήζακε ζην πξψην ζηάδην 

ηεο ζεξαπείαο. Σα ρξψκαηα είλαη έληνλα, ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη ζπλεηδεηά, ηα ζρήκαηα 

παξαπέκπνπλ ζπρλά ζηελ αλαβίσζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Παξαζέηνπλ επίζεο ηελ άξλεζε ηνπο λα 

βξεζνχλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, ηελ επηζπκία ηνπο λα θχγνπλ απφ ην λνζνθνκείν ή ηελ άξλεζε ηνπο 

λα εξγαζζνχλ.  Παξάιιεια, ζην ζηάδην απηφ, παξνπζηάδεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ 

εηθαζηηθά αθφκα θαη αλεζπρίεο γηα ην κέιινλ ή γηα ηε δσή γεληθφηεξα.  

     Παξαηεξείηαη επίζεο, ε έληνλε επηζπκία ησλ ζεξαπεπφκελσλ λα πξνζδψζνπλ λφεκα ζην 

ζχλνιν ηεο ηξαπκαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο. Γηα παξάδεηγκα, έθεβνη πνπ είραλ πιεγεί απφ εγθαχκαηα, 

ζπλεζίδνπλ λα επηθαινχληαη ην ζπκβνιηζκφ ηνπ θνίληθα πνπ αλαγελληέηαη απφ ηηο θιφγεο ηνπ ζε 

κηα πξνζπάζεηα λνεκαηνδφηεζεο ηεο ηξαπκαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο. ην ζεκείν απηφ, νη 

πεξηζζφηεξνη ζεξαπεπφκελνη είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πξφνδν ηνπο, ηφζν ζε 

ηερληθφ επίπεδν σο πξνο ηελ εηθαζηηθή πξάμε, φζν θαη ζε ζεξαπεπηηθφ σο πξνο ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σαπηφρξνλα, αλαγλσξίδνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ απνθηά γηα 

εθείλνπο ε εηθαζηηθή απνηχπσζε θαη ε ιχηξσζε πνπ ιακβάλνπλ κέζσ απηήο (Appleton, 2001). 

 

3. 2. 3. Μειέηε πεξίπησζεο 

     Γηα λα πξνζεγγίζνπκε πην εηδηθά ηελ εθεβηθή ειηθία θαη ην ηξαχκα, ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ 

ζηε κειέηε ηεο πεξίπησζεο ελφο εθήβνπ, πιεγέληα απφ εγθαχκαηα ηφζν εθηεηακέλα ψζηε λα 

ππάξρεη αιινίσζε ηεο κνξθήο ηνπ.  

 Ο ''Αδάκ'', ζηελ ειηθία ησλ 18, ήξζε ζε επαθή κε ηελ ζεξαπεία κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, κεηά 

απφ έλα αηχρεκα πνπ ηνπ πξνθάιεζε πνιιαπιά εγθαχκαηα. Ζ πξψηε ηνπ δεκηνπξγία κεηά ην 

ηξαπκαηηθφ πεξηζηαηηθφ, ζπλέβε ηε δέθαηε πέκπηε εκέξα λνζειείαο, απφ ηηο ζπλνιηθά ηξηάληα δχν 

πνπ ρξεηάζηεθαλ θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο ζσκαηηθήο ζεξαπείαο (Appleton, 2001). 

      ην πξψην ζρέδην ηνπ Αδάκ, απεηθνλίδνληαη νη επηπηψζεηο απφ ην ηξαχκα ηνπ. Σα πιηθά πνπ ηνπ 

πξφηεηλαλ γηα ην ζρεδηαζκφ απηνχ ηνπ έξγνπ ήηαλ καξθαδφξνη. Υαξαθηεξηζηηθά ν Langarten 

(1981) αλαθέξεη: 

     «Ζ αξρηθή πξφηαζε απφ πιεπξάο κνπ ήηαλ λα απνδψζνπλ ηνλ πφλν κε πνιχρξσκνπο 

καξθαδφξνπο, κε νπνηνδήπνηε ρξψκα ηεο αξεζθείαο ηνπο. Ζ πξφηαζε απηή έρεη ζεκαζία, ιφγσ ηνπ 

φηη νη καξθαδφξνη σο πιηθφ είλαη αξθεηά δηαρεηξίζηκνη, θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πςειφ έιεγρν 

θαη ιηγφηεξε απνγνήηεπζε σο πξνο ην ηειηθφ απνηέιεζκα» (φπσο αλαθέξεηαη ζε Appleton, 2001). 
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(Δηθφλα 1, ''πφλνο θαη ειπίδα'') 

    Σν πξψην ζρέδην απεηθνλίδεη κηα μαπισκέλε καχξε θηγνχξα ζηελ νπνία έδσζε ηνλ ηίηιν: 

«Πφλνο, ζσκαηηθφο θαη ςπρηθφο». 

     Ρσηήζεθε απφ ην ζεξαπεπηή αλ πίζηεπε φηη ν πφλνο ζα θχγεη πνηέ, αλ ζα κεησζεί ή αλ ζα πάεη 

καθξηά, θη εθείλνο δσγξάθηζε μαλά ηελ ίδηα θηγνχξα δείρλνληαο πσο ην καχξν ρξψκα, πνπ 

ζπκβνιίδεη ην πφλν, ζπξξηθλψλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ θίηξηλνπ. Δίπε ,κάιηζηα, ραξαθηεξηζηηθά: 

«Σν θίηξηλν είλαη ε ειπίδα θαη απηφ πνπ εγψ ειπίδσ, είλαη λα ζπξξηθλσζεί ν πφλνο». 

 

(Δηθφλα 2, ''ηαλ έξρεηαη ε ειπίδα'') 

 

     Εεηήζεθε ηφηε απφ ηνλ Αδάκ, λα κεηαθέξεη ην πσο ζα έκνηαδε ε κνξθή ηνπ ζπξξηθλσκέλνπ 

πφλνπ ζε έλα θαηλνχξγην ραξηί. Έηζη κεηέθεξε ζε έλα θαηλνχξγην ραξηί, ην ίδην ζρήκα κε πνιχ 

ιηγφηεξν καχξν ρξψκα απνηππσκέλν κε κηα ιεπηή καχξε γξακκή ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη 

ρξσκαηίδνληαο κε κπιε θαη πξάζηλν ην εμσηεξηθφ. Έηζη, ζρεκάηηζε θάηη πνπ αλαπηπζζφηαλ 

εμσηεξηθά ηνπ ζψκαηνο, φπσο αλαπηχζζεηαη ην γξαζίδη. Αθφηνπ ην ηειείσζε είπε: 

     «Τπάξρεη αθφκα κηα αξηεξία ζην εζσηεξηθφ κνπ ε νπνία ζπκβνιίδεη ην πφλν, απηή κε ην καχξν 
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ρξψκα. Ζ ειπίδα φκσο, έρεη αξρίζεη λα θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο, ψζηε λα ζπξξηθλσζεί ν πφλνο». 

 

(Δηθνλα 3, ''Υαβάε'') 

 

     ηελ ηξίηε δσγξαθηά ηνπ, απεηθφληζε κηα εηθφλα ηεο Υαβάεο απνζθνπψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

λα νπηηθνπνηήζεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πφλνπ. Παξά ην φηη ν ίδηνο αλέθεξε, φηη 

ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο δσγξαθίζηεθε γηα λα ηαμηδέςεη εθεί ν ίδηνο θαη ε θίιε ηνπ, ε παξαιία 

απεηθνλίζηεθε άδεηα, ρσξίο αλζξψπνπο. Αλη' απηνχ, απεηθφληζε έλα κνλαρηθφ θνίληθα ζηα αξηζηεξά 

ηεο δσγξαθηάο θαη έλα πνπιί λα πεηάεη αλέκειν θάησ απφ ηνλ ιακπεξφ πνξηνθαιί ήιην. Ο Αδάκ 

δελ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη άκεζα ηνλ ζπκβνιηθφ παξαιιειηζκφ ηνπ κε ηνλ Ίθαξν ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ζ αδπλακία ηνπ λα βξεζεί ζηνλ ήιην απνηεινχζε σζηφζν κηα αλαπφθεπθηε 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο Αδάκ δελ ζα κπνξνχζε λα βξεζεί εθηεζεηκέλνο ζηνλ ήιην γηα ηνπιάρηζηνλ έλα 

ρξφλν, αθξηβψο ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ εγθαπκάησλ πνπ έθεξε (φπσο αλαθέξεηαη ζε Appleton, 

2001). ηελ πξνθεηκέλε, κέζα απφ απηή ηελ αζπλείδεηε ζπκβνιηθή απεηθφληζε, εθθξάζηεθε ε 

επηζπκία ηνπ γηα απνθαηάζηαζε, ν πφλνο πνπ ηνπ πξνθαινχζε ε ζπλζήθε ηνπ θαη ην πφζν 

θαζνξηζηηθφ ήηαλ γηα εθείλνλ ην ηξαχκα (Appleton, 2001).  

 

(Δηθφλα 4, ''Σν ακάμη ησλ νλείξσλ κνπ'') 
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(Δηθφλα 5, ''Φπρεδειηθή κέξα ζηελ παξαιία'') 

 

     ηηο εηθφλεο 4 θαη 5, νη δσγξαθηέο δεκηνπξγήζεθαλ απφ θνηλνχ, απφ ηνλ Αδάκ, ηελ αδεξθή ηνπ 

θαη ηελ θίιε ηνπ. ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο απεηθνλίδεηαη πεξηζζφηεξε δσληάληα, ιφγσ ηνπ φηη 

θαηαζθεπάζηεθαλ κε παξέα. Δλέρνπλ, ινηπφλ, πεξηζζφηεξε θαληαζία. Σα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ, ζηελ πξνθεηκέλε, ήηαλ καξθαδφξνη θαη ηα επέιεμαλ απφ θνηλνχ. Σα έξγα απηά 

δηαθαηέρνληαη απφ κηα έληνλε άξλεζε πξνζέγγηζεο, σο πξνο ην άκεζν επίπεδν ηνπ ηξαχκαηνο. 

(Δηθφλα 6, ''Απηνπξνζσπνγξαθία'') 
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     Μφιηο επηά κέξεο πξνηνχ ν Αδάκ εγθαηαιείςεη ην λνζνθνκείν, θαηάθεξε λα απεηθνλίζεη ηνλ 

πφλν απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο πνπ βίσλε, απνηππψλνληαο ηα ζην ζρήκα 

ελφο πξνζψπνπ. Βξηζθφηαλ θαη εηθαζηηθά πιένλ ζην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο. Ζ 

απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ Αδάκ, απεηθνλίδεη έλα θπθιηθφ πξφζσπν ζε πνξηνθαιί απνρξψζεηο κε ηα 

ρέξηα λα είλαη δσγξαθηζκέλα κε θφθθηλν ρξψκα. ην κάγνπιν ηνπ ππάξρεη έλα θφθθηλν ζεκάδη θαη 

ζην πξφζσπν ηνπ θπινχλ δάθξπα δσγξαθηζκέλα κε κπιε. ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ ηνπνζεηεί 

ειάρηζην θίηξηλν ρξψκα, ρσξίο λα έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εηθαζηηθή ιεηηνπξγία, αληηζέησο 

ζπκβνιίδεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ ειπίδα πνπ ν ίδηνο παξαζέηεη ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην 

ρξσκαηηζκφ. Καηά ηνλ Αδάκ, ε εηθφλα απηή ζπκβνιίδεη ην ζπκφ θαη ηελ απνγνήηεπζε, ''είλαη έλα 

ζιηκκέλν πνξηνθαιί άηνκν, πνπ ζεθψλεη ςειά ηα ρέξηα απφ αγαλάθηεζε''.  

     Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν Αδάκ θαηάθεξε λα απνδψζεη ην ζχλνιν ηεο απνγνήηεπζεο πνπ βίσλε θαη 

λα κεηνπζηψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζε εηθαζηηθή δεκηνπξγία. Παξάιιεια ηα ζπλαηζζήκαηα 

αδξάλεηαο είραλ κεηαηνπηζηεί ζε εηθαζηηθή δξάζε. Καηάθεξε επίζεο, λα αληιήζεη ην αίζζεκα ηεο 

αλαθνχθηζεο, θαζψο ε ζπλαηζζεκαηηθή εθηφλσζε είρε ήδε επηηεπρζεί (Appleton, 2001).  

 

(Δηθφλα 7, ''Σν απγφ ηεο ειπίδαο'') 
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     ηελ επφκελε δεκηνπξγία ηνπ Αδάκ, παξαηίζεηαη έλα κνβ απγφ κέζα ζηελ θσιηά ηνπ, ζηελ 

θνξπθή ελφο θνξκνχ δέληξνπ. Γηα απηή ηελ δσγξαθηά είπε: ''Δδψ πξφθεηηαη γηα ηελ αλαγέλλεζε 

κνπ αθφηνπ ιάβσ ην εμηηήξην ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζηελ αξηζηεξή γσλία βξίζθεηαη κηα κπάια 

βφιετ ε νπνία ζπκβνιίδεη ηνλ ζάλαην ηεο πξνγελέζηεξεο αζιεηηθήο κνπ δσήο.  

 

(Δηθφλα 8, ''Σν αηχρεκα'') 

 

 

     ηελ ηειεπηαία δσγξαθηά ηνπ Αδάκ ζην ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο, είλαη θαη ε δσγξαθηά πνπ 

απεηθνλίδεη ην αηχρεκα πνπ ηνπ πξνθάιεζε ην έγθαπκα. Απεηθνλίδεη κε πνξηνθαιί θαη θφθθηλν ηηο 

θσηηέο πνπ ηνλ βχζηζαλ ζην ηξαχκα, θαη ην ζχλνιν ηνπ αηπρήκαηνο κε ζθνχξα ρξψκαηα θαη 

καχξν. 

 

(Δηθφλα 9, Self-Box- ''Σν θνξίηζη κνπ'') 
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(εηθφλα 10, Self-Box- ''Καξδηά απφ ρξπζφ'') 

 

     ην ζηάδην απηφ, ν Αδάκ ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ πνπ νλνκάδεηαη self-

box, ην θνπηί-εαπηφο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμσηεξηθνχ κέξνπο ηνπ θνπηηνχ, ρξεζηκνπνίεζε θαηά 

θχξην ιφγν πιηθά απφ ην ηαηξηθφ πεξηβάιινλ θαη εηθφλεο απφ δηάθνξα πεξηνδηθά, ελψ γηα ην 

εζσηεξηθφ ρξεζηκνπνίεζε κνλάρα εηθφλεο απφ δηάθνξα πεξηνδηθά (Appleton, 2001). Σν εμσηεξηθφ 

κέξνο ηνπ θνπηηνχ ζπκβνιίδεη ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, θαη φια απηά πνπ 

γλσξίδνπλ ε βιέπνπλ νη άιινη εμσηεξηθά. Σν εζσηεξηθφ αληίζηνηρα, ζπκβνιίδεη ηνλ εζσηεξηθφ 

πξνζσπηθφ θφζκν ηνπ αηφκνπ θαη ην ζχλνιν ησλ πξαγκάησλ πνπ θξαηάεη κπζηηθά απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ (Malchiodi, 2001).  

     Ο Αδάκ κηιψληαο γηα ην θνπηί απηφ είπε: ''αθαίξεζα ην θαπάθη, νπφηε ηψξα κπνξψ λα δσ κέζα. 

Φάρλσ θάηη ζην νπνίν λα κπνξψ λα απνδψζσ ην θηαίμηκν γηα ηνλ πφλν πνπ βηψλσ θαη ηα ζεκάδηα 

πνπ θέξσ. Απφ ηελ άιιε, κέζα εθεί, έρσ κηα θαξδηά απφ ρξπζάθη''.  
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     ην θνπηί αληαλαθιψληαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ Αδάκ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλάξξσζεο. Απφ ηε κηα ηα ηαηξηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζην εμσηεξηθφ ηνπ έξγνπ ηνπ θαη απφ ηελ άιιε ε θαξδηά απφ ρξπζφ ζην εζσηεξηθφ, 

δείρλνπλ φηη είλαη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη φηη ππάξρεη κηα ζηαδηαθή 

αλαθνχθηζε απφ ηε ζηηγκή ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο κέρξη θαη ηε ζηηγκή πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 

ελ ιφγσ θνπηί. 

     ε φηη αθνξά άιινπο ζπκβνιηζκνχο, ε θηγνχξα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο 

ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ θνπέια πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ Appleton 

(2001), αληηθαηνπηξίδεη ηελ ακθηζπκία ηνπ Αδάκ σο πξνο ην θαηά πφζν ζα είλαη ειθπζηηθφο γηα ην 

θνξίηζη ηνπ.      

     Σα δχν ηειεπηαία ζρέδηα ηνπ Αδάκ, ηα νπνία έιαβαλ ρψξα ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο ζεξαπείαο, 

αληηπξνζσπεχνπλ ην ζηάδην ηεο επαλφξζσζεο.  

 

(Δηθφλα 11, ''Δπηζηξνθή ζην ζπίηη'') 

 

     ην πξψην ζρέδην δσγξάθηζε ην λνζνθνκείν ζαλ έλα καχξν θνπηί, θαη κπιε ζχλλεθα ζην δεμί 

πάλσ κέξνο κε δηαγψληεο κνπηδνχξεο. Μνπηδνχξεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ ίδηα δηαδξνκή θαη έρνπλ 

κηα ζρεηηθή ζπλνρή. Απεηθφληζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο κηα κηθξή θηγνχξα ε νπνία θάζεηαη ζε έλα κπιε 

αλαπεξηθφ θαξνηζάθη απέλαληη απφ έλα θφθθηλν ακάμη ζηα αξηζηεξά ηεο εηθφλαο. Σν εληππσζηαθφ 

ζηελ δσγξαθηά απηή παξακέλεη, ην φηη επέιεμε λα δσγξαθίζεη ηεξάζηηεο θίηξηλεο ειπηδνθφξεο 

αρηίδεο νη νπνίεο έρνπλ εθθίλεζε ηνλ ίδην σο θηγνχξα.  

 

(Δηθφλα 12, ''Μαχξε ηξχπα'') 



 70 

 

     ην δεχηεξν ζρέδην δσγξάθηζε έλα άιιν καχξν θνπηί, ην νπνίν αληηπξνζψπεπε ηνλ εξγαζηαθφ 

ηνπ ρψξν, κε ηα γξάκκαηα ζην κέζν ηεο εηθφλαο λα αλαθέξνληαη ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο. Πάλσ 

αξηζηεξά δσγξάθηζε έλα καχξν ζχλλεθν, κε ρανηηθή κνξθή θαη γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ελψ απεηθφληζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο κηα πνξηνθαιί θηγνχξα απέλαληη απφ 

ην θηήξην κε έλα ηεξάζηην καχξν εξσηεκαηηθφ πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ.  

     Βιέπνληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηειεπηαίνπ ηνπ δεκηνπξγήκαηνο, ν Αδάκ ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηελ ακθηζπκία ηνπ σο πξνο ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ Αδάκ, λα αληηιεθζεί 

ζπλεηδεηά ηα θνκκάηηα πνπ απζφξκεηα εθθξάζηεθαλ θαηά ηελ εηθαζηηθή ζεξαπεία, είλαη κηα απφ 

ηηο βαζηθφηεξεο επηδηψμεηο ηεο ζεξαπείαο κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ (Appleton, 2001).  

     Ο Αδάκ κεηά απφ ην ηξαπκαηηθφ πεξηζηαηηθφ πνπ βίσζε θαη ηελ ζεξαπεία πνπ αθνινχζεζε, 

επαλεμέηαζε ηηο αμίεο ηνπ γηα ηελ δσή θαη απνθάζηζε λα δνπιέςεη πάλσ ζε θάηη πνπ πξαγκαηηθά 

επηζπκνχζε θαη φρη λα επηζηξέςεη ζηνλ πξνεγνχκελν ρψξν εξγαζίαο ηνπ. Μέζα ζην έξγν ηνπ, ηφζν 

ε εθηεηακέλε ζπλεηδεηή  ρξήζε ηνπ θίηξηλνπ ρξψκαηνο ηεο ειπίδαο, φζν θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα 

δεκηνπξγεί αζθαιή καχξα θνπηηά γηα λα ηνπνζεηήζεη ηηο ηξαπκαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο, 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εζσηεξηθή δχλακε πνπ αλέπηπμε απηφο ν αζζελήο ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

εκπεηξία ηνπ ηξαχκαηνο (Appleton, 2001).  

 

3. 2. 4. Η ζεκαζία ηεο κνξθήο  

     Πξνζεγγίδνληαο ην έγθαπκα ζαλ έλα παξάδεηγκα ηξαχκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβηθήο 

ειηθίαο, γίλεηαη ζαθέο φηη νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ εθήβσλ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ελφο ελήιηθα. Αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν, είλαη αθφκε ζεκαληηθφηεξν λα επηηεπρζεί 

άκεζε επεμεξγαζία απηνχ πνπ άιιαμε ηελ ζσκαηηθή εκθάληζε θαη θαη' επέθηαζε ην ζχλνιν ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθήβνπ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή πξνθχπηεη, αθελφο απφ ην φηη ε εθεβεία 

σο πεξίνδνο ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο αλεζπρίεο σο πξνο ηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε (Feldman, 2009). Αθεηέξνπ, δηφηη ζρεκαηίδεηαη απηή ηε πεξίνδν ην 
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κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απην-εηθφλαο θαη ηεο απην-αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ (Appleton, 2001). 

χκθσλα κε ηνλ Bernstein (1976), ε πξνζαξκνγή ησλ εθήβσλ ζηελ αιινίσζε θαη ηελ 

παξακφξθσζε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα αηχρεκα θαζίζηαηαη αθφκε πην πεξίπινθε ιφγσ 

ηεο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία ζπλέβε (φπσο αλαθέξεηαη ζε Appleton, 2001). ηνπο εθήβνπο 

ππάξρεη κηα δηαξθήο αγσλία θαη έλαο δηραζκφο σο πξνο απηφ πνπ θαίλνληαη θαη απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά είλαη, θαζφηη δελ έρνπλ αθφκα  ζπγθξνηήζεη ηαπηφηεηα (Feldman, 2009). Ο δηραζκφο 

απηφο επηδεηλψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κνξθή ηνπο αιινησζεί απφ έλαλ εληειψο εμσγελή 

παξάγνληα. 
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Σπκπεξάζκαηα  

     Δμεξεπλψληαο ηελ ηζηνξία ηεο ζρέζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ηέρλεο, πεξηπιαλεζήθακε ζηα 

κνλνπάηηα ηνπ θηλήκαηνο ησλ εμπξεζηνληζηψλ, αλαθαιχπηνληαο πψο έλα ηεξάζηην εχξνο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμσηεξίθεπζεο βξήθε ην ρψξν ηνπ ζηελ εηθαζηηθή 

επηθάλεηα. Σα ρξψκαηα, ηα πιηθά θαη ηα ζρήκαηα ζπλέζεζαλ λέεο δηαιέθηνπο, κε ηηο νπνίεο νη 

θαιιηηέρλεο επηθνηλψλεζαλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν. Οη θαιιηηέρλεο, θαηφξζσζαλ κε ηα κέζα 

απηά, λα θαηαγξάςνπλ ζηνλ θακβά ηα βάζαλα ηνπο, ηνλ ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ ηνπο πφλν, θαζψο θαη 

εχξνο άιισλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ αθφκα θαη κε ιέμεηο ζα αδπλαηνχζαλ λα πεξηγξάςνπλ 

αθξηβέζηεξα. Μέζα απφ απηή ηε κνξθή έθθξαζεο, θαηέθηεζαλ ηελ πξφζβαζε αθφκε θαη ζηα 

άγλσζηα πεδία ηεο ζπλείδεζεο θαη πέηπραλ λα δνκήζνπλ ζπλδέζεηο αλάκεζα ζην νξαηφ θαη ζην 

αζέαην ηφζν ηνπ δηθνχ ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ αιιά θαη ηνπ πλεχκαηνο ηεο επνρήο ηνπο.  

     Ζ αλίρλεπζε θαη ε απνηχπσζε ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαηέιαβε εμέρνπζα ζέζε κέζα ζην θίλεκα 

ηνπ εμπξεζηνληζκνχ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ιχηξσζε απφ ηα αλζξψπηλα πάζε, ηνλ εμαγληζκφ, ηελ 

θάζαξζε. Ο ςπρηζκφο, ζηηο πξσηφιεηεο πνηφηεηεο ηνπ, ηνπνζεηήζεθε εηθαζηηθά ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θακβά, ρσξίο ινγνθξηζία θαη ρσξίο λα δίλεηαη βαξχηεηα ζηε θφξκα ή ζηελ ξεαιηζηηθή 

αλαπαξάζηαζε. Αθφκα θαη νη πην ηξαρηέο εθθάλζεηο ηνπ, θαηάθεξαλ λα απνδνζνχλ ζηνλ 

εμπξεζηνληζκφ, κέζα απφ ηελ απνδφκεζε ησλ πξνγελέζηεξα ηζρπφλησλ αηζζεηηθψλ πξνηχπσλ. 

Έηζη, ε αηζζεηηθή ηεο παξακφξθσζεο θαη ε αζρήκηα θαηέιαβαλ εμέρνπζα ζέζε ζην θίλεκα, 

παξνπζηάδνληαο έκκεζα θαη ηελ ζθιεξφηεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηε δπζηνπία ηεο ίδηαο ηεο δσήο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, δεκηνπξγήζεθε, ηαπηφρξνλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ 

δεκηνπξγψλ, ε πηζαλφηεηα αλάθηεζεο ηεο  ρακέλεο νκνξθηάο. 

     ηελ πνξεία, ήξζακε ζε επαθή, πην εμεηδηθεπκέλα, κε ζπγθεθξηκέλνπο θαιιηηέρλεο νη νπνίνη 

πξνζέηξεμαλ ζηελ ηέρλε απφ βησκέλε δηθή ηνπο αλαγθαηφηεηα γηα κηα δηαθνξεηηθήο κνξθήο 

εθηφλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Γηαπηζηψζακε πψο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο αηφκσλ, 

ζπλζεθψλ θαη επνρψλ, ε δσγξαθηθή κεηεηξάπε εμίζνπ επηηπρεκέλα ζε ρψξν ελαπφζεζεο θάζε 

ινγήο ζπλαηζζεκάησλ, πξνζθέξνληαο έλα αλεμάληιεην πεδίν δεκηνπξγηθήο θαη ιπηξσηηθήο 

έθθξαζεο . Σα βηψκαηα απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ε επίδξαζε ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ θαζψο θαη 

νη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο θαζφξηζαλ θαη ζεκάδεςαλ ηε δσή ησλ δεκηνπξγψλ. ε ζπλάξηεζε 

κε ην πινχζην εχξνο ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ηελ δσηηθήο ζεκαζίαο αλάγθε γηα δφκεζε κηαο 

δηαθνξεηηθήο απφ ηελ ήδε βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα, μεδίπισζαλ θαη παξνπζίαζαλ εηθαζηηθά ηνλ 

θφζκν ηνπο, άιινηε επηθεληξσκέλνη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο απνδέθηεο ησλ έξγσλ ηνπο θη άιινηε 

αλαδεηψληαο ηελ αλαθνχθηζε θαη κφλν.  

     Ζ δσγξαθηθή θαη ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ελ γέλεη, έρεη πιένλ εγθαζηδξπζεί, αθφκε θαη ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν, σο έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ εζσηεξηθψλ 

δηεξγαζηψλ. Ζ εηθαζηηθή δεκηνπξγία δελ απνδίδεηαη κφλν κε ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη 
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κε απζηεξά ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ εθάζηνηε δεκηνπξγνχ, ησλ 

βησκάησλ ηνπ θαη ηεο κνλαδηθήο ηνπ θνζκναληίιεςεο.  

     Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ηφζν ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο φζν θαη ηεο έθθξαζεο κε 

κε ιεθηηθά κέζα, δηακνξθψζεθε θαη πξνζδηνξίζηεθε ν ζεξαπεπηηθφο ραξαθηήξαο πνπ δχλαηαη λα 

ιάβεη ε ηέρλε κέζα απφ ην κνίξαζκα θαη ηε ζπκβνινπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ. Ζ ηέρλε, 

δελ απνηειεί πιένλ κηα δηαθνζκεηηθή πξνέθηαζε ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ ζηνλ εθάζηνηε 

πεξηβάιινληα ρψξν, αιιά γίλεηαη θαη εξγαιείν αλάδπζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ εζψηεξνπ εαπηνχ.  

     ηνλ ηειεπηαίν, κφιηο, αηψλα, ε πξννπηηθή απηή ηεο ηέρλεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε γέλλεζε ηεο 

ςπραλάιπζεο, νδήγεζε ζηε ζεκεξηλή πξνζέγγηζε ηεο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο. Ζ κεηαθνξά ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο έθθξαζεο ζην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην, καο πξνζθέξεη έλα αθφκε εξγαιείν 

αλάζπξζεο θαη δηαρείξηζεο ηφζν ησλ απσζεκέλσλ εθθάλζεσλ ηεο ζπλείδεζεο φζν θαη ησλ 

δηάθνξσλ δπζθνιηψλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην εδψ θαη ηψξα ηεο πνξείαο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Σα 

ηξαπκαηηθά βηψκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θακβά, παίξλνπλ κνξθή κέζσ ηνπ πεινχ θη έξρνληαη 

ζηελ επηθάλεηα κέζα απφ ρξψκαηα, ζρήκαηα θαη ζχκβνια. Γίλεηαη, κε απηφ ηνλ ηξφπν, κνξθή ζην 

άγλσζην, αλαθχπηεη πιεζψξα ζπλδέζεσλ θαη ηα πην ζθνηεηλά θνκκάηηα ηεο αλζξψπηλεο 

ςπρνζχλζεζεο δέρνληαη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζηα πιαίζηα ηεο εηθαζηηθήο ζεξαπείαο, αρηίδεο 

θσηφο. Ο πινχζηνο θφζκνο ησλ πιηθψλ, ζπκβάιεη κέζα απφ ηε κέζνδν απηή, ζε κηα πξνζβάζηκε 

απφ φινπο θαη ηειηθά ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηξαχκαηνο, ηνπ πφλνπ, ηεο βίαο ή αθφκα θαη 

ησλ πην βαζηά θαηαπηεζκέλσλ πηπρψλ θαη ζπγθξνχζεσλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ αηφκνπ.    

     Ζ εηθαζηηθή ζεξαπεία ινηπφλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηέρλε σο παγθφζκηα εηθαζηηθή γιψζζα, 

ιακβάλεη κηα δηάζηαζε νηθνπκεληθή. Πξνηείλνληαο έλα ζπλδπαζκφ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ινγηθψλ 

δηεξγαζηψλ, πξνηάζζνληαο ηελ αθππληζηηθή δχλακε ηεο ζπκβνιηθήο, κε ιεθηηθήο έθθξαζεο θαη 

επηθνηλσλίαο, εμπςψλεη ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο  σο δπλακηθφ πεδίν ίαζεο θαη 

απηνπξαγκάησζεο. Γηαλνίγεη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, κία απφ ηηο ξηδνζπαζηηθφηεξεο ίζσο νδνχο 

πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ, δίλνληαο, θαζεκεξηλά, ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο (παηδηά, 

εθήβνπο, ελήιηθεο) ζε φιν ηνλ θφζκν, ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξαζζνχλ ζε έλα θαηλνχξγην πεδίν 

χπαξμεο θαη λα επηδηψμνπλ άλνηγκα ςπρήο θαη λένπο νξίδνληεο λνεκάησλ ζηε δσή. 
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Πξνζσπηθή ηνπνζέηεζε 

 

 

(Ρνέο Δξσηηζκνχ, απφ ην παξειζφλ ζην κέιινλ – ηαχξνο Καζηξηλάθεο, Μάξηηνο 2015)  
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     Κιείλνληαο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αηηηνινγήζσ, ζε πξνζσπηθφ πιένλ επίπεδν, ηελ επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη λα κνηξαζηψ ηελ επγλσκνζχλε κνπ γηα ηελ εηθαζηηθή 

ζεξαπεία θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπλέβαιε ζηελ δηθή κνπ πνξεία απηνπξαγκάησζεο θαη ιχηξσζεο, 

επηζπκψ λα παξαζέζσ δχν δηθά κνπ έξγα, απφ ηε κνλαδηθή απηή ζεξαπεπηηθή δηαδξνκή. ε κηα 

πξνζπάζεηα εμεξεχλεζεο βαζχηεξσλ ηξαπκαηηθψλ κνπ εκπεηξηψλ, ε εηθαζηηθή ζεξαπεία έδσζε 

θσλή ζε βηψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ ηνικνχζα λα εθθξάζσ νχηε ζηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ, 

θεξδίδνληαο ηελ αλακθηζβήηεηε εθηίκεζε κνπ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηε ρξήζε ηεο θάζε θνξά πνπ 

αλαδεηψ δηέμνδν ζε πξνζσπηθέο κνπ δπζθνιίεο.      
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(Πνηφηεηεο ζε Ηζνξξνπία– ηαχξνο Καζηξηλάθεο, Μάηνο 2015)  
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