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ΒΚΙΙαiδεuσnς
Πεpiλnψn Τα τελευταία χρόv~α 01 ψuχοθεραπευτw:ές

πραιπ11{ές αυξάνονται θεαματw:ά. Καθεμιά απ' αυτές
πιστεύει ότι έχει τn μεyάλn απάντnσn στον αvθρώιnvο
πόvο, σωματw:ό και ψυχw:ό.
Μια απ' αυτές, είναι και n "θεραπεία μέσω τnς τέχvnς",
που κατέχει ιδιαίτερη θέσn στις Η.Π.Α και στnv
Ευρώmι. Στο κέντρο αυτής τnς θεραπευτw:ήc; προσέy
yισnς είναι π έμφαση που δίνει στον πάσχοντα άνθρω
πο ως εvερynτw:ού παράγοντα yια τnv ίασn του ίδιου.
Η "θεραπεία μέσω τnς τέxvnc;" ή Art Therapy, όπωc;
είναι yvωστή στα αyyλw:ά, θέλει τοv άνθρωπο "δπμι
ουρyό". Ο άνθρωπος μέσα από τα σχέδια, τα γλυπτά,
τις ζωγραφιές, τα κεντήματα που κατασκευάζει
αυθόρμητα, προβάλλει έvα κομμάτι του ψuχ1σμού του.
Η εξωτερίκευση αυτή έχει από μόvπ τπς θεραπευτw:ή
αξία, άσχετα αv αργότερα ειδικοί του χώρου αντελή
φθησαν και υποστήριξαν ότι οι δημιουργίες τωv ασθε
νών έχουν άμεση σχέση με τιc; εvδοψuχlΚέc; συyκρού
σεις τους.
Κατανοούμε λοιπόν, τπ σnμασία που μπορεί va ασκή
σει π "θεραπεία μέσω τnc; τέxvnc;" κυρίως στο χώρο τπς
ψuχlΚl\ς υγείας. Τα άτομα που πάσχουν από μια ψuχ1κιί νόσο, στnv προσπάθειά τουc; va μnv χάσουν τnv
επαφή τουc; με τnv πραyματw:ότπτα, βρίσκουν, ωc;
σανίδα σωτηρίας, τn δημιουργία κάποιου έργου. Αλλά
και οι επαyyελματίεc; του χώρου(ψuχίατροι - vοσπ
λευτέc;) κατανοούν και εκτιμούν τον "εvαλλακτw:ό"
αυτό τρόπο επw:οιvωvίαc;, τnv ιδιαίτερη αισθπτw:ή
δύναμή του και τπv δυναμική που αναπτύσσει.
Στnv παρούσα μελέτη ειnχειρείται μια γνωριμία με τπ
"θεραπεία μέσω τnc; τέxvnc;", γίνεται ιδιαίτερη αναφο
ρά στnv εw:αστw:ή έκφραση ως θεραπεία και στο ρόλο
τnς συμβολw:ιίς έκφρασnc;.

"ART THERAPY''
PLASTIC EXPRESSION-SYMBOLISM
Abstract 1n the last few years the psychotherapeutic

practices are increasing spectacularly. Each one of
them claims to have the big answer to the human pain
both bodily and mental.
Οπe of them ίs the ''Art Therapy", which has a
signi.ficant place ίπ the USA and Europe. 1n the center
of this therapeutic approach lies the emphasίs, which
ίt attrίbutes to the patient, as an active factor for
his/her own cure. Art Therapy, requires the human
being to be a "creator". The person projects a part of
his/her psychism through designs, sculptures,
drawings and embroidery that are created
spontaneously. This manifestation bears a therapeutic
value of its own, regardless of the fact that later
eχperts ίπ the fields realized and supported that the
creations of the patients have a close relation with
their inner conflicts.
We realized then the importance of the "Art Therapy''
ίπ the field of mental health mainly. People who suffer
from a mental illness find the creation of some kind of
work of art as a salvation, ίπ their effort not to lose
contact with reality. But even eχperts ίπ the field
(psychiatrists - nurses) understand and appreciate
this "alternative" way of communication and the
particular aesthetic power and dynamics that it
develops.
ln the present research there is an attempt to
approach the "Art therapy", there is a particular
reference to the plastίc eχpression, as a cure and the
role of symbolic eχpression.

Λέξι:1ς Κλι:1δ1ά: θεραπεiα pέσω rnς τέχvnς, εvαλλακπ
κri θεpαπεiα, ε1κασπκri έκφpασn, συp
βο.λJ.σpός

Key Words: art therapy, altemative therapy, plastic
expression, symbolism

Aflflnfloypaφίa: κ. Α. Κουκουρίκος
Εγνατία 123, 55535 Πυf/αία Θεσ/vίκn

Corresponding author: Κ.Α. Koukourikos
Egnatia 123 55535 Pγlaia Thessaιoniki

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

2005, 4(2): 80

Εισαγωγri
Η θεραπεία μέσω τnς τέχνnς - εικαστικών αποτελεί μια
θεραnευτικιi nροσέγγισn, n χριiσn τnς οποίας ολοένα
και αυξάνεται. Έχει φτάσει σε σnμείο να αναγνωρίζεται
ως επάγγελμα κυρίως στις Η.Π.Α και στn Μ. Βρετανία.
Η τέχνn ετυμολογικά προέρχεται από το ριiμα
"τίκτω", που σnμαίνει γεννώ - δnμιουpγώ και ουσιαστικά
στnν nροκειμένn nερίnτωσn αποτελεί το όχnμα, που θα
οδnγιiσει το άτομο στnν αναγέννnσn - κάθαpσn.
Με τnν τέχνn είναι δυνατό να εκφραστούν και να
αντιμετωπιστούν εμπειρίες που δύσκολα θα μπορούσαν
να επεξεργαστούν διαφορετικά. Είναι nαράλλnλα μια
μορφιi επικοινωνίας του αρρώστου με τον ίδιο του τον
εαυτό και ταυτόχρονα ένα μιiνυμα με δέκτn τους
άλλους. Έχοντας το προνόμιο να "καταλύει" άμυνες, να
αποδεσμεύει και να παρέχει ικανοnοιnτικιi ασφάλεια,
βοnθά στn διοχέτευσn συναισθnμάτων προς τα έξω.1
Η θεραπεία μέσω των εικαστικών αποτελεί ουσιαστικά
ένα μέσο επικοινωνίας, το οποίο βοnθά στnν ανάδυσn
συγκεχυμένων και δυσνόnτων συναισθnμάτων - νοnμά
των και μ' αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται n έκφpασn των
κρυφών πτυχών του εσωτερικού κόσμου του ανθρώnου.2
Κέντρο όλnς αυτιiς τnς διαδικασίας είναι ο άνθρωπος
- δnμιουργός, ο οποίος έχει τον πρώτο και κύριο ρόλο
στnν όλn προσπάθεια ίασιiς του.

Εικαστικri έκφρασn ως θεραπεία
Το θεωρnτικό υπόβαθρο αυτιiς τnς θεραnευτικιiς nρο
σέγγισnς στnρίζεται στις έννοιες τnς μεταβίβασnς, τnς
δnμιουργικότnτας, τnς αισθnτικιiς καθώς και στnν ψυχα
ναλυτικιi nροσέγγισn του Freud.
Οι θεραπευτές ενθαρρύνουν τnν έκφρασn των
εμπειριών του ατόμου, με τn μορφιi εικαστικών έργων,
με τον τρόπο αυτό n τέχνn καθίσταται μια αυθόρμnτn
διαδικασία αnελευθέρωσnς ασυνείδnτων πτυχών του
ανθρώπου. Με τn διαδικασία αυτιi ο άνθρωπος αναγνω
ρίζει μύχιες σκέψεις και συναισθιiματά του, τα οποία
εκφράζει με μεγαλύτερn ευκολία μέσα από τα έργα
του, παρά με λέξεις. Αποτελεί δnλαδιi ένα μέσο μn
λεκτικιiς επικοινωνίας, ένα τρόπο διiλωσnς τμnμάτων
τnς συνείδnσnς και του ασυνείδnτου, το οποίο μπορεί
να χρnσιμοnοιnθεί στnν όλn θεραnευτικιi αλλαγιi.2
Το δnμιούργnμα στn θεραπεία μέσω τnς τέχνnς είναι
κάτι παρόμοιο με τον ελεύθερο συνειρμό και τα όνειρα
τnς ψυχαναλυτικnς θεωρίας και θεωρείται n κεντρικιi
μέθοδος για τn διαδικασία αυτn. Η διαφορά μεταξύ των
δύο, έγκειται στο γεγονός ότι n εικαστικιi έκφρασn είναι
μια συνειδnτιi διαδικασία που ολοκλnρώνετα1 με ένα
έργο, απόρροια συναισθnμάτων - σκέψεων, ενώ στn
δεύτερn διαδικασία με τα όνειρα, προσπαθούμε να

δώσουμε νόnμα ιi να τα κατανοnσουμε μέσω τnς ερμn
νείας. Όπως μάλιστα αναφέρει ο Ehrenzweίg "n ανάλυ
σn τnς τέχνnς συνεχίζεται από το σnμείο που σταματά n
ανάλυσn του ονείρου".3
Εnίσnς θα πρέπει να σταθούμε και στο θέμα του καλ
λιτεχνικού δnμιουργnματος. Είναι μόνο το βασικό μέσο
στn διαδικασία τnς θεραπείας ιi ως τέχνn έχει και καλλι
τεχνικn αξία: "0 θεραnευτnς μέσω των εικαστικών είναι
ένας επαγγελματίας υγείας με γνώσεις ψυχοπαθολογίας
και ψυχολογίας n πρέπει να έχει και εικαστικές γνώσεις";
Στα παραπάνω ερωτnματα υπάρχουν αντικρουόμενες
απόψεις. ο Dubowski αμφισβnτεί εκείνους που "διαχωρί
ζουν τα εικαστικά από τn θεραπεία των εικαστικών" και
υnοστnpίζει ότι n εικαστικιi θεραπεία δεν είναι μια αnει
κονιστικιi θεραπεία, κατά τnν οποία ο ασθενιiς καλείται
να φτιάξει ένα έργο και στn συνέχεια να μιλnσει γι' αυτό.4

ο Judd αντίθετα υnοστnρίζει ότι όταν ο θεραnευτnς
δίνει μεγάλn αξία στο καλλιτεχνικό έργο τότε "δnμιουρ
γούνται φραγμοί στnν επικοινωνία από τnν πλευρά του
ασθενούς και περιορίζεται n αντιλnnτικιi ικανότnτα του
θεραnευτn". 5
Μεγάλn σnμασία σ· αυτιi τn θεραπεία έχουν τα υλικά
που χpnσιμοnοιούνται ιnnλός, μπογιές για ζωγραφικn,
nλαστελίνn για παιδιά. τεχνικn με άμμο, γλυnτικιi σε
ξύλο) και n σωστn χριiσn του κάθε μέσου. Ο θεραnευ
τιiς προσφέρει το σύνολο των υλικών, ενώ ο ασθενιiς
επιλέγει διαισθnτικά κυρίως αυτό που του ταιριάζει.
Πολλές φορές συμβαίνει ένας ασθενιiς να μnν παρου
σιάζει σnμαντικιi αλλαγn με τn χριiσn ενός υλικού, να
έχει "κολλιiσει", όπως λέμε. Στnν nερίnτωσn αυτιi n
χρnσn ενός άλλου υλικού μπορεί να οδnγιiσει στn δια
κίνnσn συναισθnμάτων και σκέψεων.6

Μεταβίβασn - αντιμεταβίβασn
στnν εικαστικri έκφρασn
Οι έννοιες τnς μεταβίβασnς και αντιμεταβίβασnς στnν
εικαστικn έκφρασn βοnθούν στnν κατανόnσn τnς ανα
nαράστασnς, που παράγεται στn θεραπεία αυτn.
Μεταβίβασn στnν ψυχοθεραπεία συμβαίνει, όταν ο
ασθενnς μεταβιβάζει έντονα συναισθιiματα, που προέρ
χονται κυρίως από τnν nαιδικιi nλικία, στο θεραnευτn.
Αναβιώνει και επανακτά στάδια ανάnτυξnς που είχε βιώ
σει στα αρχικά στάδια τnς ψυχοσεξουαλικnς του ανά
nτυξnς. Η θεραnευτικιi τnς χρnσn έγκειται στο γεγονός
ότι τα πρώτα αυτά στάδια ερμnνεύονται, κατανοούνται
nλnρως με αποτέλεσμα να γίνονται μέρος του συνειδn
τού περιεχομένου τnς ψυχικnς ζωnς του ατόμου, που
πλέον μπορεί και τα ελέγχει.
Αντιμεταβίβασn είναι n αντίθετn διαδικασία από τnν
nροnγούμενn και δnλώνει τnν αντίδpασn του θεραnευ
τr'i προς τον ασθενιi. Περιλαμβάνει τις έννοιες τnς θερα-
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nευτικ11ς ενσυναίσθnσnς <κατανοώ τον ασθεν11, "μπαίνω
στn θέσn του") και τnς ταύτισnς.
Στn θεραπεία μέσω τnς τέχνnς εκείνο που έχει μεγά
λn σnμασία είναι το πως λειτουργεί αυτ11 n διεργασία
στο πλαίσιο τnς θεραπείας και το ποιος είναι ο ρόλος
του καλλιτεχνικού έργου.
Η εισαγωγ11 ενός καλλιτεχν11ματος σε οnοιαδnnοτε
κατάστασn πρέπει να συνεπάγεται κάποια σχέσn ανάμε
σα στο δέκτn, που στnν προκειμένn nερίπτωσn είναι ο
θεραnευτ11ς και το ίδιο το έργο. Η αντίδρασn μας σε ένα
καλλιτεχνικό δnμιούργnμα συνεπάγεται αρχικά τnν
παρατ11ρnσn, τn γέννnσn συναισθnμάτων (θυμός, χαρά,
αnοστροφ11), τn γέννnσn ερωτnμάτων <πως ένιωθε
άραγε ο ζωγράφος, όταν ζωγράφιζε αυτό το πρόσωπο?)
ακόμn και τnν αυτό - εξέτασn. Όλn αυτ11 n διακίνnσn
συναισθnμάτων στn ψυχ11 του δέκτn - θεραπευτ11, μπο
ρεί να συνδεθεί με τn διαδικασία τnς μεταβίβασnς. 7
ο Gorham - Davies αναφέρει: "όταν κάποιος παραδί
δεται στον καλλιτέχνn, όπως στον ψυχαναλυτ11, συμβαί
νει μια μεταβίβασn που αποδίδει στα παρόντα βιώματα,
τα οποία απεικονίζονται στο έργο τέχνnς, συγκινnσιακές
σnμασίες, που αφορούν προnγούμενα, θαμμένα πια,
βιώματα".8
Στn μορφ11 αυτ11 τnς θεραπείας n ερμnνεία τnς μετα
βίβασnς ανάμεσα στο θεραπευτ11 και στο θεραnευόμενο
πιθανόν να διαφοροnοιnθεί από τnν παρουσία του καλ
λιτεχνικού προϊόντος, το οποίο μπορεί να γίνει το
κέντρο ανάnτυξnς τnς μεταβιβαστικ11ς σχέσnς. Τόσο n
μεταβίβασn όσο και n αντιμεταβίβασn στο πλαίσιο αυτ11ς
τnς θεραπείας, αναπτύσσονται μέσω τnς αντίδρασnς
στο καλλιτεχνικό προϊόν. Το καλλιτεχνικό προϊόν, n.χ.
ένας πίνακας ζωγραφικ11ς που ενσαρκώνει, συνειδnτά 11
ασυνείδnτα, κάποιο συναίσθnμα, μπορεί να γίνει αντι
κείμενο μεταβίβασnς και κατά συνέπεια ο nυρ11νας από
τον οποίο αρχίζει n ενδοψυχικ11 κίνnσn.9

τές με πολλούς και διάφορους τρόπους και με nλnθώρα
συναισθnμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι θεραπευ
τές μέσω τnς εικαστικ11ς έκφρασnς, να αντιλαμβάνονται
τnν αντιμεταβίβασn ως μια ευκαιρία για περαιτέρω ανά
λυσn πάνω στn συγκεκριμένn θεραπεία 11 ως μια ολικ11
εμπειρία μέσα στn θεραnεuτικ11 σχέσn με τον ασθεν11.11

Συμβοflικri έκφρασn
Σύμβολο, σύμφωνα με τnν ψuχανάλυσn, είναι ένας τρό
πος έμμεσnς και μεταφορικ11ς αναπαράστασnς μιας ασυ
νείδnτnς ιδέας, σύγκρουσnς 11 επιθuμίας.12 Με άλλα
λόγια αnωθnμένες ιδέες 11 επιθυμίες τnς ψυχ11ς απο
σπώνται από ένα "αντικείμενο" και μεταβιβάζονται σε
κάποιο άλλο. ''Αντικείμενο", σύμφωνα με τnν M.Klein,
είναι εικόνες των γονιών του, που δnμιοuργεί το παιδί
στο μυαλό του και οι οποίες ενδεχομένως να μnν έχουν
σχέσn με τnν εξωτερικ11 πραγματικότnτα. Εnίσnς ανα
φέρει ότι n χρ11σn τnς συμβολικ11ς έκφρασnς αποτελεί
απαραίτnτο στοιχείο τnς ανάπτuξnς του εγώ, ως άμυνας
στον αποχωρισμό. Το παιδί έχοντας τnν ανάγκn να δια
τnρ11σει τnν εικόνα π.χ του απόντος πατέρα, τnν προ
βάλλει σε εξωτερικά αντικείμενα και με τον τρόπο αυτό
αναδnμιουργεί τn σχέσn του με τον απόντα γονιό του.13
Με τον ίδιο τρόπο ο ασθεν11ς είναι δυνατό να προ
βάλλει στα δnμιοuργ11ματά του ιδέες, επιθυμίες,
συγκρούσεις, συναισθ11ματα που είναι απωθnμένες
καταστάσεις στn ψυχ11 του και αυτό να σταθεί αφετnρία
για ενδοψυχικ11 nαρατ11ρnσn, διακίνnσn και τέλος προ
σπάθεια για αλλαγ11, με τπ βο11θεια βέβαια και του θερα
πευτ11. Στόχος n δnμιουργία νέας σχέσnς κυρίως με τον
ίδιο τον εαυτό του.
Το καλλιτεχνικό δnμιούργnμα στn διαδικασία αυτ11
ταυτίζεται με τις εσωτερικές πτυχές του ατόμου, αποτε
λεί δnλαδn ένα σύμβολο. Για τnν ερμnνεία αυτών των
συμβόλων απαιτείται ο θεραnεuτ11ς να έχει όλες εκείνες
τις γνώσεις που θα τον βοnθ11σοuν στο έργο του, δnλα
δn, γνώσεις ψυχοθεραπείας και φυσικά γνώσεις εικαστι
κών τεχνών.

Η ύπαρξn τnς αντιμεταβίβασnς, που ονομάζεται και
"κρυμμένος καθρέφτnς απαιτεί από το eεραπευτ11 να
χρnσιμοποιεί γνώσεις και τεχνικές για να διευκολύνει τn
διαδικασία. Όταν n διαδικασία δεν προχωρά ικανοποιn
τικά, ο θεραnευτ11ς θα nροσπαθ11σει να διευκρινίσει
τους παράγοντες που τnν παρακωλύουν και αυτοί θα
αναζnτnθούν είτε στnν πλευρά του ασθενούς (τι βιώνει
κατά τn μεταβίβασn) 11 τn δικ11 του (αντιμεταβίβασn).
Όλα τα μnνύματα από τον ασθεν11 εππρεάζουν τnν αντι
μεταβίβασn <αντίδρασn θεραnευτ11J, γι· αυτό δεν αποτε
λούν εξαίρεσn και τα μnνύματα των καλλιτεχνικών
έργων. Η αντίδρασn ενός θεραπευτ11 σε κάποιο ασθεν11
μπορεί να εnnρεαστεί από τnν αισθnτικ11 εκτίμnσn του
για κάποιο έργο του. Εnίσnς n αισθnτικ11 εκτίμnσn του
θεραπευτ11 για ένα έργο εnnρεάζεται από τnν εκτίμnσn
που τρέφει για τον ασθεν11.10

το παιχνίδι είναι μια δnμιουργικ11 δραστnριότnτα κυρίως
των παιδιών και συμβαίνει να εκδnλώνεται εξωτερικά,
όπως και οι εικαστικές τέχνες. Αποτελεί τρόπο έκφρασnς
του παιδιού και μέσο μετάδοσnς των σκέψεων και συναι
σθnμάτων του. Επίσnς τρόπο εξερεύνnσnς και κατάκτn
σnς του εξωτερικού κόσμου και ελέγχου του άγχοuς.14 Η
Klein υποστnρίζει ότι το ελεύθερο παιχνίδι του παιδιού
μαζί με τn λεκτικ11 επικοινωνία μπορεί να χρnσιμοnοιnθεί
στn ψυχανάλυσn με τρόπο παρόμοιο προς τον ελεύθερο
συνειρμό που χρnσιμοποιείται για τους εν11λικες.

Με βάσn τα παραπάνω μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι τα καλλιτεχνικά έργα βιώνονται από τους θεραnεu-

Κύριο χαρακτnριστικό του παιχνιδιού είναι ο αυθορ
μnτισμός και n ελευθερία, διαφορετικά δεν έχουμε παι-

Τέχνn και παιχνίδι
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χνίδι. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στnν καλλιτεχνικn
δnμιουργία. Αν ένας πίνακας δnμιουργnθεί αυθόρμnτα
και ακολουθnσει n κατανόnσn του στο πλαίσιο τnς
θεραπευτικnς σχέσnς, τότε είναι δυνατn n ανάλυσn τnς
μεταβίβασnς (των συναισθnμάτων του ασθενούς>.

ο αυθορμnτισμός παίζει λοιπόν πρωτεύοντα ρόλο
στn θεραπευτικn προσέγγισn μέσω τnς τέχνnς νια τους
ίδιους λόγους που και το παιχνίδι μπορεί λόγω διαφό
ρων κανόνων να αλλοιωθεί. το παιχνίδι, όπως και n
αυθόρμnτn εικαστικn έκφρασn, αποτελεί το κέντρο του
θεραπευτικού έργου νια ανnλικους και ενnλικες αντί
στοιχα. Άλλωστε n τέχνn κάνει τους ενnλικους ικανούς
να παίξουν.15
Ο Winnicott υπnρξε πρωτοπόρος τnς ιδέας του παι
χνιδιού στn σχέσn μεταξύ ασθενούς και θεραπευτn. ο
θεραπευτnς προσπαθεί να κατευθύνει τον ασθενn από
μια κατάστασn στnν οποία δεν μπορεί να παίξει σε μια
άλλn στnν οποία μπορεί να παίξει. Η θεραπευτικn συνε
πεία του παιχνιδιού εκτός από τον έλεγχο του άγχους
είναι αποκάλυψn του εαυτού του που είναι εξίσου
σnμαντικn και για τn θεραπεία μέσω τnς εικαστικnς
έκφρασnς.16

Επίλογος
Στnν παρούσα μελέτn έγινε μια προσπάθεια προσέγγι
σnς και γνωριμίας με μια από τις λεγόμενες εναλλακτι
κές μορφές θεραπείας, τn θεραπεία μέσω τnς τέχνnς.
Δόθnκε έμφασn στο χαρακτnριστικό στοιχείο αυτnς τnς
θεραπείας, που είναι n εικαστικn έκφρασnίδnμιουργία
καλλιτεχνικών έργων> και ο συμβολισμός, καθώς και στn
σχέσn μεταξύ θεραπευτn - ασθενούς και καλλιτεχνικού
έργου. Έγινε ιδιαίτερn αναφορά στn μεταβίβασn και
στnν αντιμεταβίβασn που χαρακτnρίζει τn σχέσn του
δίπολου θεραπευτn - ασθενn καθώς και στn σχέσn
τέχνnς και παιχνιδιού.
Η σnμασία αυτnς τnς θεραπείας βρίσκεται στο γεγο
νός ότι θέλει τον άνθρωπο -δnμιουργό και με ουσιαστι
κn συμμετοχn στn προσπάθεια τnς ίασnς του. Δίνει τn
δυνατότnτα έκφρασnς και διαμαρτυρίας, κυρίως στους
ψυχικά πάσχοντες. Είναι χαρακτnριστικά τα λόγια ενός
ασθενούς:
"Δεν μπορούσα να μιλnσω, δεν μπορούσα να φωνά
ξω, μπορούσα όμως να ζωγραφίσω".
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