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About the Mental Health Matters project and this e-book 
Our mental health has long been ignored by all those with legal and ethical 
responsibilities for health and social care. In fact, there is evidence to believe 
that it is one of the most cited factors for stigmatisation and exclusion. In 
addition, we have evidence that show that bad mental health can lead to 
different forms of disability, while it is responsible for 30-40% of chronic sick 
leave and costing some 3% of GDP. More common than diabetes, cancer or 
heart disease, mental illnesses fill up to 21% of all hospital beds at any given 
time. Moreover, people suffering from mental illness and especially those 
who live in mental health structures are in the forefront of socially 
disadvantaged groups, suffering from social stigmatization and 
marginalization. 

Admittedly, we have come a long way in acknowledging and dealing with 
some mental health issues, and society is gradually becoming more 
accepting. This progress is not the same across Europe as some countries are 
impacted by ingrained attitudes, societal and cultural factors while they 
might also lack the awareness, knowledge and skills that are needed to 
respond to current realities.  

I have put together the Mental Health Matters (MHM) project to respond to 
this need. The impetus came from my belief that empowerment in mental 
health settings and therapy can have a significant positive impact on 
patients’ healing process. This belief came from my in-depth study of 
restorative justice as an ethos, a philosophy and a practice. I have observed 
this concept being implemented in many settings and have seen over and 
over again the empowering effect that it can have on parties, whether these 
are victims of crime, offenders, mental health patients, our families, you and 
I.  

Of course, this does not mean that restorative justice always works, or that it 
is appropriate for everyone. Quite the contrary. I have repeated in many 
publications the need for the restorative justice movement to stop producing 
evidences that would prove its superiority but focus on understanding where 
it works, when it works and why (Gavrielides 2010; 2012; 2014; 2018; 2019).  

The Mental Health Project is one of my attempts to advance the restorative 
justice intellectual capital while producing concrete tools that will bring 
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together the power of dialogue and art for the benefit of mental health 
patients.  

I am not an artist and indeed my engagement with arts has been rather 
limited. However, I have always been moved by certain types of art that 
were able to speak to me in a must stronger voice than any scientific study 
or experiment.  

If art and restorative justice as two separate concepts can create unique 
emotions and a process of empowerment and healing, then why not bring 
them together as therapeutic tools for mental health? 

Art’s healing effect on mental health is being acknowledged more and 
more. However, it is not an optional therapeutic approach for most mental 
health structures in many European Countries. Moreover, even though, there 
is an obvious need for more contemporary approaches which will possibly 
reduce the use of medicines, most mental health providers are stuck to old 
protocols avoiding alternative methodological approaches. The potential 
and benefits of combining therapeutic art with restorative justice are still not 
translated into educational material and programmes leaving many adult 
learners and professionals in the field unaware. 

So, what is restorative justice? In 2007, I defined it as “an ethos with practical 
goals, among which is to restore harm by including affected parties in a 
(direct or indirect) encounter and a process of understanding through 
voluntary and honest dialogue. Restorative justice adopts a fresh approach 
to conflicts and their control, retaining at the same time certain rehabilitative 
goals" (Gavrielides 2007: 139). This definition was the result of around 250 
interviews and questionnaires that were completed between 2001 - 2005 with 
practitioners, researchers and policy makers from around the world. The 
research pointed out that none of the practitioners called restorative justice 
a "practice", while none of the researchers called it a "theory"! There was an 
overwhelming consensus, however, that "ethos" was an all-encompassing 
word that could probably capture the richness and fluidity of restorative 
justice. This is key in understanding how to use restorative justice in mental 
health settings where crime and restoring harm that results from it might not 
be relevant. A restorative justice ethos is one that balances power; this can 
be the power between the practitioner (or mental health expert) and the 
patient.  
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Hui and Stickley’s (2007) view on power is also helpful. They see power in 
mental health in two ways; either using a top-down approach where 
changes in policy and legislation impact on how mental health services are 
or a down-up perspective such as charities and patient groups who 
advocate for a change in services in which the patient is at the centre of 
their care. This second type of power has taken on a new name; 
empowerment. The aim of empowering the patient is to redistribute power 
so that the patient takes on greater responsibility for their health and have 
more control over their care. This may sound simple but it requires a significant 
undertaking. Such a rebalance requires shifting the very foundations upon 
which mental health services are built on, from a medical and scientific way 
of working to a more holistic and person-centered approach. 

But if restorative justice has shaken the very foundations of our criminal justice 
system worldwide, can it not do the same for mental health services? 

I believe it can. But first we need to relinquish our own power. Restorative 
justice requires a shift in the social dialogue and perception of mental illness. 
Rather than the doctor as the expert in the room, the patient becomes the 
expert of their life story. Mental illness is seen not as something that has 
‘happened’ to the person but something that the patient is going through 
and experiencing themselves.  

Mental Health Matters through Restorative Art (MHM) aims to respond to this 
gap by bringing together a cross-sector, strategic partnership of 6 
organisations from the UK, Cyprus, Greece, Spain, Hungary. The project is 
funded by Erasmus+ and is coordinated by the RJ4All International Institute. 
The partners are the Centre for Social Innovation (Cyprus), EDRA (Greece), 
Intras (Spain), Athens School of Fine Arts (Greece) and Lelekben Otthon 
(Hungary). 

Ultimately, MHM aims to enhance the skills, knowledge and experience 
of mental health professionals through the use of art and restorative 
justice. MHM also aims to train artists to use restorative justice in order 
to facilitate the relief of mentally ill and their social restoration. To this 
end, the project will create innovative tools that enhance the 
healthcare provision. This is the first project to also create a 
methodological approach which puts together the benefits of the art 
therapy with the values of restorative justice. 
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This e-book forms part of the project’s results and it is the first step in 
developing its evidence-based tools. The e-book is the result of the 
partners’ collective effort as they conducted primary and secondary 
research with the aim to depict the implementation of restorative 
justice and art for mental health. 

This e-book is the short version of longer e-book that expands on the 
summary key findings that we included here. The longer version 
includes chapters that were written in the partners’ national languages. 

I am grateful to the MHM partnership for their diligence and the hard 
work they have put in for this e-book. This is the first step in 
understanding how the power of dialogue and the values of restorative 
justice can help us bring about policies, tools and trainings that will 
enhance mental health practice and theory in our individual countries 
but also across Europe.  

Professor Theo Gavrielides 

RJ4All Founder and Director 

MHM Coordinator MHM 2020 
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Capítulo 1 El uso del arte como práctica restaurativa en 
el campo de la salud mental en España 
 
Escrito por Claudia Erco 
Fundación INTRAS - Departamento de Proyectos Europeos 
Calle Martín Santos Romero 1 – 47016, Valladolid (España) 
cer@intras.es 
+34 983 399 633 

RESUMEN 

Además de utilizarse con fines puramente estéticos, el arte también puede 
ser un instrumento poderoso a la hora de crear vías de comunicación que 
puedan favorecer el desarrollo personal y comunitario. Invertir en esta 
práctica, entonces, parece ser particularmente relevante en el ámbito de 
la salud mental, para ofrecer soluciones alternativas y complementarias 
para el acompañamiento de la persona.  

Este estudio tiene como objetivo describir el uso actual del arte como 
herramienta restaurativa en el campo de la salud mental en el contexto de 
España. Tanto la revisión bibliográfica como la investigación de campo que 
se han realizado para este propósito evalúan positivamente el rol del arte 
para el acompañamiento de las personas con problemas de salud mental 
en su proceso de recuperación y reintegración, y evidencian la necesidad 
de seguir investigando y definiendo métodos y procedimientos para 
fomentar su utilización. 

1. Objetivo principal del informe nacional 

Se ha redactado este informe con el objetivo final de describir el uso del arte 
como herramienta restaurativa en el campo de la salud mental en España. 
Se han realizado una revisión bibliográfica y una investigación de campo 
para averiguar de qué manera el arte se utiliza para favorecer el proceso 
de recuperación y reintegración de las personas con problemas de salud 
mental, cuáles son los principales enfoques utilizados y las necesidades de 
aprendizaje de los profesionales que se dedican o quisieran dedicarse a esta 
práctica. Este informe servirá como base para un estudio comparativo que 
involucra, además de España, también a otros países europeos, en concreto 
Reino Unido, Hungría, Chipre y Grecia, y cuyo propósito es el desarrollo de 
material formativo que pueda seguir promoviendo el uso del arte como 
herramienta alternativa o complementaria para el acompañamiento de 
colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. 

mailto:cer@intras.es
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2. Metodología para la investigación secundaria y primaria 

El presente informe ha sido redactado empleando una metodología mixta. 
En primer lugar, se ha efectuado una investigación secundaria mediante 
una revisión extensa y detenida de la bibliografía existente sobre el uso del 
arte en el campo de la salud mental en España. Posteriormente, por medio 
de una investigación de campo, llevada a cabo gracias a la contribución 
de profesionales de la salud mental, artistas y arteterapeutas, se han 
recolectado ulteriores datos significativos para la definición del estado de la 
cuestión. Esta colección de datos se ha realizado mediante entrevistas en 
persona o por videoconferencia y cuestionarios en línea. En total, en este 
estudio han participado veinte profesionales competentes.  

3. Estado de la cuestión en España 

 Actualmente en España, el arteterapia no está reconocida oficialmente 
como una profesión. La Federación Española de Asociaciones Profesionales 
de Arteterapia fue fundada en 2010 como un instrumento de integración 
para todos los profesionales españoles que trabajan en este ámbito. La 
asociación solo cuenta con 10 años de actividad, pero ha acabado siendo 
esencial para promover un desarrollo profesional coherente de todos los 
profesionales que emplean el arte como instrumento terapéutico, y que 
trabajan en numerosos centros en que esta disciplina ya se incluye en 
programas de tratamiento multidisciplinarios. 

La asociación ha desarrollado una definición unánime del arteterapia, que 
identifican como «una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de 
creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos 
psicoterapéuticos y promover el bienestar biopsicosocial, dentro de una 
relación terapéutica informada y asentida a aquellas personas y/o grupos 
de personas que así lo requieran» (Federación Española de Asociaciones 
Profesionales de Arteterapia, 2018, p. 5). Tal y como queda definida, esta 
disciplina promueve dinámicas de transformación de las competencias 
personales e interpersonales, el desarrollo creativo y expresivo, el cambio de 
posición subjetiva y, en su caso, la elaboración sintomática. 

El arteterapia es una disciplina relativamente novedosa en el contexto 
español: Noemí Martínez y Marian López, profesoras de Bellas Artes en la 
Universidad Complutense de Madrid, destacan entre los promotores 
españoles del uso del arte como herramienta terapéutica para personas 
con afecciones médicas o que afrontan problemas relacionados con sus 
habilidades sociales. Pese a sus esfuerzos y a los de muchos otros profesores 
y expertos, hoy en día, solo hay unos pocos centros oficiales en España 
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donde se estudia esta disciplina y, aunque se hayan reconocido los 
beneficios de su uso, el arteterapia sigue siendo una profesión que no se 
practica extendidamente. 

Teniendo en cuenta el uso de esta disciplina en el campo de la salud mental, 
desde sus primeras implementaciones, ha pasado por distintas etapas: en 
un primer momento, el arte ha sido empleado con un enfoque diagnóstico; 
sucesivamente, se ha empezado a centrar la atención en el análisis de los 
productos artísticos de los usuarios como posibles representaciones de la 
enfermedad; finalmente, se han ido descubriendo los beneficios del arte en 
el mismo proceso de tratamiento de la enfermedad y acompañamiento de 
la persona, hasta empezar a detectar sus potencialidades como vehículo 
de comunicación (González Falcón, 2004). Esta evolución de la disciplina, 
de todas formas, no impide que las distintas finalidades de los procesos de 
producción artística puedan darse en un mismo momento y que haya 
profesionales que se dedican al uso de arte tanto como instrumento 
terapéutico como como instrumento diagnóstico y exploratorio. 

A lo largo de la evolución de la disciplina, pero también en momentos 
anteriores (cuando no se hablaba propiamente de arteterapia, sino que 
otras disciplinas empezaban a explorar enfoques multidisciplinarios 
introduciendo el arte y los procesos creativos en su práctica), diferentes 
enfoques han sido aplicados. En el ámbito español, el enfoque que parece 
utilizarse con mayor frecuencia, según el estudio de investigación de López 
Martínez (2009) es el humanístico, que persigue el desarrollo de aspectos 
positivos y saludables que permiten a las personas alcanzar un estado de 
plenitud a través de la creación artística, favoreciendo su crecimiento 
personal. A través de este enfoque se intenta identificar todos aquellos 
elementos paralizadores que impiden o dificultan el  crecimiento personal. 
Los objetivos principales son: reforzar las aptitudes de la persona, alcanzar la 
madurez y el cambio positivo. Por consiguiente, la estimulación de la 
creatividad es esencial, así como fundamental es que el terapeuta 
mantenga una postura empática y autentica. 

También se utiliza extendidamente el enfoque psicoanalítico, que trata de 
encontrar relaciones entre los síntomas actuales y los conflictos 
inconscientes. Según este enfoque, el proceso creativo ayuda a traer a la 
consciencia los bloqueos inconscientes ofreciendo la posibilidad de 
racionalizarlos. Este enfoque se basa en el asunto de que tomar consciencia 
de deseos y conflictos que quedaron sin resolver favorece el 
autoconocimiento (López Martínez, 2009). 
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La orientación psicopedagógica, en cambio, se centra en el desarrollo 
cognitivo y cognitivo-conductual. En la práctica se trata de un enfoque más 
estructurado, en que el rol del arteterapeuta es muy activo y orientado al 
conseguimiento de metas evaluables y verificables. Algunos de los objetivos 
principales de este enfoque se refieren al uso del proceso creativo como 
agente estimulador, motivador y de refuerzo en el cambio de conducta, o 
como instrumento para tomar consciencia y modificar esquemas cognitivos 
que provocan malestar. A pesar de las cualidades de este enfoque, no ha 
sido explorado suficientemente en ámbito terapéutico en España (López 
Martínez, 2009). 

Finalmente, otro enfoque muy utilizado en el contexto nacional es el 
multimodal, que se basa en la adaptación de la metodología a las 
circunstancias específicas de cada persona. Aun habiendo establecido una 
vinculación con una metodología o escuela, de hecho, muchos 
arteterapeutas no son puristas, sino que prefieren adoptar una postura más 
pragmática, intentando abordar cada caso específico de manera 
individualizada, utilizando el enfoque que resulta ser más beneficio en cada 
caso (López Martínez, 2009). 

La formación y la experiencia del arteterapeuta, obviamente, influyen de 
manera substancial sobre la elección y la aplicación de los diferentes 
enfoques mencionados. Los profesionales interesados en esta disciplina, de 
hecho, suelen proceder de áreas de conocimientos muy diversas 
(principalmente Bellas Artes, Psicología, Terapia ocupacional, Trabajo Social, 
Psiquiatría o Enfermería), que claramente definen su identidad profesional, 
condicionando su inclinación que, por tanto, puede dirigirse tanto a la 
práctica clínica como a la psicoterapéutica, a la artística o a la educativa. 
(Feder y Feder, 1998).  

Por último, en el ámbito de este estudio, cabe destacar las principales 
corrientes de investigación, a nivel nacional, en el ámbito del arteterapia, 
puesto que definen la trayectoria futura de esta profesión y los principales 
intereses de  quienes la practican. La mayoría de las investigaciones que se 
han realizado en España en los últimos años son recopilaciones de artículos 
de distintos autores que, principalmente, están orientadas a la definición de 
la disciplina, lo que tiene sentido si tenemos en cuenta que el arteterapia es 
una disciplina relativamente nueva en el contexto español. También se han 
encontrado muchas investigaciones de carácter descriptivo-cualitativo, en 
que se analizan diferentes casos de estudio y actividades llevadas a cabo 
con diferentes colectivos. Las actividades con las personas con problemas 
de salud mental destacan entre las más analizadas, seguidas por las 
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actividades en otros ámbitos de aplicación como la integración escolar, 
discapacidad y oncología. Sin embargo, a nivel nacional se cuenta con 
pocos estudios que se centren completa y exhaustivamente en la definición 
y en el desarrollo de métodos y procesos que puedan promover la extensión 
de esta práctica (López Martínez, 2009). 

4. Resultado de la investigación de campo 

La investigación de campo realizada en el marco del proyecto Mental 
Health Matters through Restorative Arts (de aquí en adelante MHM) se realizó 
a través de entrevistas y cuestionarios. Con el fin de presentar las 
conclusiones principales de una manera orgánica, se presentarán a 
continuación dos párrafos distintos teniendo en cuenta la profesión de las 
personas que han contribuido a este estudio: profesionales de la salud 
mental (a) y arteterapeutas y artistas (b). 

a. Profesionales de la salud mental 

Las personas entrevistadas son profesionales de Fundación INTRAS, la 
organización española socia del proyecto MHM. INTRAS es una organización 
sin ánimo de lucro que se dedica a una investigación de calidad y a 
intervenciones en el campo de la salud mental. Los profesionales 
entrevistados trabajan para promover la reintegración de las personas con 
problemas de salud mental en sus comunidades y mejorar así su autonomía 
e independencia. Se dedican al desarrollo de actividades dirigidas a 
mejorar la calidad de vida de estas personas, proporcionando diferentes 
servicios como programas de rehabilitación laboral y psicosocial, formación 
profesional y vocacional, talleres previos al acceso al mundo laboral, 
asesoramiento profesional, asistencia personal y acompañamiento 
terapéutico.  

La mayoría de los entrevistados no utiliza el arte en su profesión y no cuenta 
con conocimientos específicos de su uso como herramienta restaurativa. 
Según algunos de ellos, el arteterapia está estrictamente relacionada con 
la expresión de los sentimientos y la facilitación la comunicación. Otros, en 
cambio, no han podido formular ningún tipo de definición.  

Dentro de este grupo de profesionales, la única persona que ha confirmado 
tener algunos conocimientos sobre el tema, también nos ha hablado de un 
taller que lleva en el marco de un programa de envejecimiento activo 
destinado a mayores con y sin enfermedad mental que viven en zonas 
rurales. Se trata de un taller de ingenio y creatividad, cuyo objetivo principal 
es fomentar dinámicas de apoyo entre pares, compartiendo y poniendo en 
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común nuevos puntos de vista, participando y creando juntos. A través de 
este taller los participantes se hacen conscientes de proceso creativo y de 
los beneficios que puede aportar para sus capacidades de reflexión y 
entendimiento mutuo. 

A pesar de que solo una de las 10 personas entrevistadas ha afirmado de 
utilizar el arte como instrumento de acompañamiento, todos los 
profesionales que han formado parte del estudio han afirmado que les 
encantaría tener la posibilidad de aprender más sobre el uso del arte en el 
campo de la salud mental, llegando también a definir algunos retos diarios 
cuyo enfrentamiento creen que podría ser más efectivo a través de uso de 
recursos artísticos que mejoren la expresión y la comunicación. Aun sin 
contar con conocimientos específicos sobre el uso del arte como 
herramienta terapéutica, muchos profesionales de la salud mental creen 
que los recursos creativos podrían ayudar a los usuarios que tienen que lidiar 
a diario con conflictos sin resolver en sus contextos más cercanos: conflictos 
con los compañeros de piso, con otros usuarios de los servicios a que 
acuden, pero también conflictos con sus parejas o familiares, que a menudo 
tratan de imponer decisiones y limitar su autonomía. A veces, se trata de 
medidas de sobreprotección, mientras que otras veces estas actitudes 
demuestran una generalizada falta de confianza en las posibilidades y 
capacidades de las personas con problemas de salud mental. La expresión 
artística, según los profesionales entrevistados, podría apoyar a estas 
personas en recuperar la confianza, la autoestima y a mejorar su habilidad 
de tomar decisiones.  

b. Arteterapeutas y artistas 

Las personas que contribuyeron a esta investigación en el rol de 
profesionales que emplean el arte como instrumento terapéutico también 
trabajan o colaboran esporádicamente con INTRAS. Sus conocimientos del 
arteterapia son extensos, si bien también han expresado su interés en seguir 
aprendiendo y explorando nuevas formas de ponerla en práctica. Trabajan 
principalmente en el centro de día o en el centro de rehabilitación 
psicosocial de la organización, apoyando a las personas con problemas de 
salud mental en su proceso de recuperación. Algunos definen su profesión 
como un «acompañamiento creativo» orientado a apoyar a las personas en 
el desempeño de sus actividades diarias y en el desarrollo de su propio 
proyecto de vida.  

Como resultado de su formación y experiencia en este campo, cuentan con 
un conocimiento extenso de las herramientas de arteterapia que utilizan con 
las personas con problemas de salud mental. Algunos de ellos también han 
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trabajado con colectivos diferentes, entre ellos: niños y jóvenes en riesgo de 
exclusión social por diferentes condiciones de vulnerabilidad y desventajas, 
y pacientes en cuidados paliativos. Trabajan con diferentes tipos de arte 
según sus intereses, talentos y recursos con los que se sienten más cómodos. 
Cabe destacar que, para algunos de ellos, las disciplinas artísticas que 
emplean en su trabajo también forman parte integrante de su vida personal, 
es más, su acercamiento al arteterapia deriva su pasión por el arte. De todas 
formas, no creen que sea necesario ser un artista para poder especializarse 
en el uso del arte como herramienta para promover el bienestar de las 
personas. Es importante contar con una buena sensibilidad artística, pero lo 
fundamental es tener una actitud positiva hacia el trabajo con personas que 
necesitan expresar sus emociones y que precisan que alguien les apoye en 
su desarrollo personal de manera creativa. 

Cada uno de los profesionales entrevistados se ha especializado en alguna 
disciplina artística, permitiendo que la oferta de talleres impartidos sea muy 
variada. La fotografía, el video, las manualidades y la música destacan 
entre las artes más empleadas. Cabe destacar que en los talleres también 
hay mucha experimentación y que, a menudo, varias disciplinas pueden 
combinarse para crear actividades más dinámicas. Por ejemplo, a veces la 
música se utiliza como hilo conductor en talleres de manualidades, para 
plasmar las emociones que provoca a través de las artes plásticas. Los temas 
que se tratan son también extremamente variados: desde la sexualidad 
hasta la interculturalidad, desde la superación de los miedos hasta el 
entendimiento mutuo.  

Independientemente de la disciplina y del tema, los arteterapeutas afirman 
que suelen funcionar muy bien todas las prácticas que resulten accesibles, 
porque permiten que la persona se sienta capaz, se sienta empoderada. 
Funcionan muy bien, por ejemplo, en el ámbito de la música, las dinámicas 
de percusión, por su accesibilidad y porque, si generalmente, usar la voz, 
que es algo que se percibe como muy íntimo y puede crear cierta 
vergüenza, las percusiones permiten superar esa barrera. Con las 
percusiones se pueden hacer varias actividades, desde las sesiones iniciales 
para romper el hielo hasta sesiones con más contenido orientadas a 
fortalecer el vínculo entre los participantes y promover que se sientan parte 
de un grupo, lo que también suele ser algo muy beneficioso. A través de este 
recurso se puede trabajar sobre los conceptos de creación colectiva y 
favorecer la participación y la inclusión.  

La decisión de trabajar con una disciplina artística u otra, también es 
considerada de gran importancia, sobre todo porque los arteterapeutas 
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afirman que en sus talleres suele dominar la improvisación. Sentirse cómodo 
con la disciplina artística elegida, entonces, es fundamental para tener la 
suficiente flexibilidad para adaptarse a las demandas del grupo. Esto no 
impide que se pueda experimentar o que haya profesionales que se sientan 
cómodos con varias disciplinas, siendo capaces de liderar sesiones muy 
variadas y hacer frente a todo lo que pueda ocurrir. «A veces, organizas una 
actividad, pero los usuarios atienden el taller con la motivación baja, poca 
disposición o bajo los efectos secundarios de su medicación y no hay 
manera de seguir con el plan establecido». A menudo, se pueden cumplir 
solo en parte las expectativas del facilitador, pero, según todos los 
entrevistados, lo más importante es dejar que el proceso fluya de todas 
formas, ya que el proceso es muchísimo más importante que el resultado.  

También ha sido destacado como elemento muy importante el tema de 
considerar las demandas del grupo y respetar sus decisiones. El taller de 
arteterapia tiene que ser un espacio libre de imposición, un espacio en que 
no se le obliga a nadie a hacer algo que no le apetezca, aunque también 
es el lugar de la experimentación en que se invita a todo el mundo a hacer 
un intento. Son muchos los casos en que estos intentos llevan a resultados 
exitosos, como los de participantes que se van implicando siempre más en 
los talleres, hasta desarrollar habilidades inesperadas. Nos cuenta una 
compañera entrevistada que, muchas veces, es en los talleres de 
arteterapia que las personas con problemas de salud mental mueven sus 
primeros pasos hacia la recuperación. Al sentirse cómodos y al empezar a 
crear vínculos tanto con los profesionales como con otras personas en 
situaciones similares a las suyas, muchas personas se animan a apuntarse 
también a actividades deportivas o de ocio y tiempo libre, lo que, sin dudas, 
representa un positivo avance un su proceso de reintegración en la 
comunidad. 

Todo esto es posible, entonces, por la misma naturaleza de las sesiones de 
arteterapia, en que, a pesar de la presencia de un marcado componente 
de improvisación, es esencial que haya un punto fijo: la postura del 
profesional que, según los entrevistados, tiene que mantener cierta 
coherencia en su manera de guiar este proceso de creación y 
transformación que es el taller de arteterapia. 

La mayoría de los programas de arteterapia están planteados como 
sesiones semanales que se imparten durante varios meses, el tiempo 
suficiente para permitir que surjan espontáneamente dinámicas interesantes 
entre los miembros del grupo. A través del arte se puede abrir un espacio de 
comunicación y promover dinámicas de apoyo mutuo que permitan, por 
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ejemplo, que se creen vínculos genuinos basados en la confianza, que 
resulten beneficios tanto para el individuo como para el grupo. 

Antes de empezar con las sesiones de arteterapia, es necesaria una 
planificación de las actividades y de sus objetivos, y es muy importante que 
este proceso tenga en cuenta el grupo concreto con que se pondrá en 
marcha el taller. Los participantes, de hecho, tienen un papel fundamental 
en la elección de los temas a tratar. El arteterapeuta propone un recurso 
artístico, pero también se propone dar respuestas a las demandas del grupo 
en cuanto a los objetivos que le gustaría alcanzar. Una vez que el 
arteterapeuta haya recolectado los objetivos de cada participante (sería 
mejor que se tratara de objetivos concretos como, por ejemplo, el querer 
perder el miedo a comunicarse con los demás), se van construyendo los 
bloques temáticos para abordar todas las necesidades.  

Las primeras sesiones del taller, por esta razón, suelen ser de exploración, 
para que el grupo se vaya conociendo y para que se exprese lo que cada 
uno espera conseguir participando en el taller. Es este el momento del 
establecimiento de un acuerdo con que el grupo se compromete en 
empezar este camino de creación y transformación, y de respetar a los 
demás, entre otras cosas. La creación de un ambiente seguro es de 
fundamental importancia para el éxito del taller y para que los participantes 
sean dispuestos a abrirse y compartir sus emociones y pensamientos.  

Normalmente, una sesión de arteterapia comienza con preguntas 
generadoras cuyo principal objetivo es desencadenar un proceso de 
reflexión. A estas, les sigue el proceso creativo y, finalmente, un momento en 
el que los participantes comparten sus obras y contemplan tanto las suyas 
propias como las de los demás. Este mecanismo de «reflexión-creación-
puesta en común» es esencial para promover, por un lado, el 
autoconocimiento y la autoconsciencia y, por otro lado, el entendimiento, 
la comprensión, la escucha activa y el interés por los demás. 
Independientemente de las herramientas específicas que se utilicen, los 
procesos de arteterapia abren vías de diálogo que tienen un enorme 
potencial para estimular el desarrollo individual y de la comunidad. 

5. Apartado de reflexión  

Las prácticas restaurativas son metodológicamente estructuradas para 
intentar dar respuestas reparadoras a conflictos que surgen entre los 
miembros de la comunidad. Se trata, muchas veces, de conflictos que 
surgen por problemas de comunicación e incapacidad de expresar 
sentimientos y emociones de una manera positiva. Las estrategias 
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restaurativas se dirigen a conseguir el reconocimiento mutuo de las personas 
de una comunidad, a conseguir una comunicación efectiva y afectiva, así 
como la horizontalidad en la toma de decisiones. Además, se presta mucha 
atención en crear condiciones de confianza para favorecer la 
transparencia y la honestidad, y condiciones de cooperación para poder 
resolver conjuntamente los retos planteados por los conflictos (Las Prácticas 
Restaurativas, s.f.).  

El concepto de restauración, que ha encontrado su mayor empleo en el 
ámbito de la justicia restaurativa, se puede trasladar a otros ámbitos, y en 
específico, el proyecto MHM pretende combinar esos valores con el arte, 
que, como nos han confirmado varios expertos y una extensa literatura, es 
un instrumento ideal para favorecer la expresión y abrir nuevas y poderosas 
vías de comunicación entre las personas. “El arte sirve de vehículo que pone 
en conexión la mente y el cuerpo de las personas y ayuda a reparar un 
hipotético equilibrio roto, de ahí se deduce que el arte es un producto 
mental y al mismo tiempo un acto de comunicación, en el que el cuerpo 
participa con todos sus sentidos como receptor del propio mensaje que se 
emite con la obra artística” (Agudo Martínez, 2013). El arte, de hecho, 
favorece el autoconocimiento que es necesario para relacionarnos 
positivamente con nuestro entorno. 

En el ámbito de la salud mental, la combinación de los valores de las 
prácticas restaurativa y la práctica artística puede llevar a brillantes 
resultados para promover la participación y el empoderamiento de las 
personas que padecen alguna enfermedad mental. Los profesionales de la 
salud mental, así como otros profesionales pertinentes, son los que pueden 
guiar este camino de transformación a través de la creación artística, 
contribuyendo a la construcción de una sociedad más inclusiva. 

El estudio de campo realizado en el marco del proyecto MHM destaca el 
deseo de los profesionales por seguir explorando nuevos recursos para 
mejorar los servicios que ellos proporcionan, y destaca también la confianza 
que depositan en la eficacia del arte a la hora de apoyar a los usuarios de 
los servicios de salud mental en su desarrollo personal y en la creación de 
comunidades más abiertas y tolerantes. 

6. Análisis de las necesidades de formación 

La mayoría de los profesionales de la salud mental que han participado en 
el estudio no tenía ninguna experiencia en lo relativo al uso del arte como 
herramienta restaurativa. A algunos les gustaría recibir un marco de 
referencia teórico, pero la mayoría insiste en que es necesario recibir 
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formación práctica que esté proporcionada por profesionales que ya 
hagan uso del arte con el colectivo de personas con problemas de salud 
mental. Definen como fundamental el poder disponer de unas directrices 
claras y prácticas para estar preparados ante cada situación que pueda 
ocurrir durante la implementación de estas prácticas. Algunos profesionales 
han expresado su interés en explorar la posibilidad de introducir algún 
proceso creativo en sus áreas de trabajo específicas como, por ejemplo, el 
área de la inserción laboral, la asistencia personal y el acompañamiento 
comunitario. 

Los ejercicios prácticos han sido definidos indispensables para entender en 
profundidad las posibilidades de esta práctica y estudiar cómo se podría 
adaptarla a las diferentes áreas de trabajo. Finalmente, a los profesionales 
de la salud mental les gustaría poder contar con herramientas fiables para 
supervisar el impacto de estas prácticas en sus usuarios y comprender el 
potencial del arte para desarrollar la expresión de uno mismo, fomentar la 
comunicación, manejar las emociones, superar bloqueos psicológicos y los 
efectos de las experiencias traumáticas, identificar y prevenir crisis, promover 
la inteligencia emocional y la asertividad, mejorar las capacidades de 
reflexión, atención y concentración. 

A los artistas y los arteterapeutas que han participado en la investigación les 
gustaría contar con nuevas oportunidades formativas que le permitan 
mejorar el servicio que se le ofrece a las personas con problemas de salud 
mental y, por esta razón, agradecerían más posibilidades para el 
intercambio de buenas prácticas para seguir explorando las posibilidades 
infinitas del arte. Visitar otros centros y poder acceder a bases de datos que 
almacenen experiencias significativas podría ayudar a mejorar su trabajo, 
inspirarse y seguir innovando.  

Los arteterapeutas confirman que sí, existen cursos de formaciones y 
materiales educativos muy articulados y detallados, pero también afirman 
que suelen ser bastante generalizados y orientados más a proporcionar una 
visión general, que a proponer actividades específicas. Esto no extraña, si 
consideramos que cada colectivo y cada grupo con que se vayan a 
implementar talleres de arteterapia será distinto, pero, por otro lado, limita 
los recursos de cuantos trabajan en este ámbito, que al fin y al cabo tienen 
que contar sobre su ingenio y creatividad para seguir proponiendo 
actividades nuevas que enganchen al grupo. Por esta razón, muchos 
profesionales han expresado su interés en el intercambio de buenas 
prácticas o la creación de base de datos que puedan beneficiar todos los 
que se dedican diariamente a esta disciplina. 
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Para ellos, es importante seguir desarrollando siempre más actividades para 
interactuar con el grupo y seguir enganchándolo, crear otras que estén 
orientadas a metas específicas, explorar nuevas tendencias como el 
reconocimiento del papel que juegan los elementos lúdicos a la hora de 
complementar el proceso creativo.  

De hecho, los espacios de ocio ofrecen un lugar simbólico a la hora de 
enfrentarse a retos conectados con nuestra existencia, porque permiten la 
posibilidad de tomar decisiones arriesgadas en un espacio seguro y, 
finalmente, mejoran la asimilación del aprendizaje (López Martínez, 2009). El 
elemento lúdico, como nos explica también una de las arteterapeutas que 
han contribuido a la investigación, facilita el proceso de trasformación a 
través de la creación, porque mueve la atención del “yo” implicado en el 
proceso creativo al “otro”, a las otras personas, es decir permite que después 
de la reflexión y del autoconocimiento, se pase a un momento de 
contextualización. Estas estrategias de crea-acción permiten llevar a la 
práctica algo que se ha desarrollado en el juego, mejorando sensiblemente 
las habilidades de las personas de desenvolverse en su vida diaria. Queda 
evidente, entonces, la necesidad de profundizar el tema.  

Reflexiones finales 

El estudio muestra que el arteterapia es una disciplina relativamente nueva 
en España. En el marco del enfoque de recuperación, que es el que más se 
utiliza hoy en día a nivel nacional para asistir a las personas con problemas 
de salud mental, se dan las condiciones apropiadas para convertir esta 
práctica en uno de los pilares del proceso de acompañamiento de la 
persona. Las prácticas restaurativas pueden ayudar a mejorar la conducta 
humana, restaurar relaciones y fortalecer a la sociedad civil. Sus estrategias 
también incluyen el uso de procesos orientados a forjar proactivamente 
relaciones y crear un sentido de comunidad que beneficia todos sus 
miembros (Wachtel, 2015). Considerando que las relaciones humanas son 
mejores y más saludables cuando hay una libre expresión de afecto o 
emoción, cuando se permite y facilita la libre expresión (Tomkins, 1962), es 
simple entender como el arte y los procesos creativos puedan convertirse en 
recursos ideales para aplicar estas prácticas. Los beneficios de utilizar el arte 
con finalidades que no sean solo estéticas han sido confirmados en varios 
estudios a nivel internacional y, a pesar de que el arteterapia como 
profesión no haya conseguido aún su merecido reconocimiento, su 
implementación crece y se siguen aportando nuevas y valiosas evidencias 
de sus efectos positivos para la salud mental. Ahora es el momento de 
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responder a las necesidades de los profesionales interesados que exigen 
más pautas y apoyo para aplicar esta práctica. 
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Περίληψη 

Στόχος: Η διερεύνηση του πεδίου της θεραπείας μέσω της τέχνης στον τομέα της 

ψυχικής υγείας στην Κύπρο.  

Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και 10 

ποιοτικές συνεντεύξεις στη βάση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου, 5 με 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας και 5 με ψυχοθεραπευτές μέσω τέχνης. Οι 

συνεντεύξεις έτυχαν ποιοτικής ανάλυσης και επεξεργασίας η οποία κατέληξε 

στην καταγραφή συμπερασμάτων. 

Αποτελέσματα:  Η αξιοποίηση της θεραπείας μέσω της τέχνης σε δομές ψυχικής 

υγείας στην Κύπρο είναι περιορισμένη.  

Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός ότι η θετική επίδραση της ψυχοθεραπείας 

μέσω των τεχνών σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας αναγνωρίζεται σε 

μεγάλο βαθμό, εντούτοις η εφαρμογή της είναι πολύ περιορισμένη. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται στους περιορισμένους οικονομικούς πόρους που δίνονται σε 

αυτό τον τομέα καθώς και στην δυστοκία που παρουσιάζεται από τους 

αρμόδιους φορείς, η οποία εν πολλοίς οφείλεται σε άγνοια. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος MHM θα ήταν καλό να γίνει κάποια ενημέρωση σε σχέση με την 

ψυχοθεραπεία μέσω των τεχνών και την αποκαταστατική δικαιοσύνη και τη 

θετική επίδραση που μπορούν να έχουν στα άτομα με προβλήματα ψυχικής 

υγείας. 

http://csicy.com/
https://www.facebook.com/CSI.CYPRUS/
https://www.youtube.com/channel/UCYC2N47MPQr3VO83XPMhlWQ
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1. Εισαγωγή  

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος της έρευνας στο πλαίσιο του έργου “Mental 

Health Matters Through Restorative Art (MHM)”. Το έργο υλοποιείται κάτω από 

τη Βασική Δράση 2 του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος, Erasmus+ και έχει ως 

κύριο στόχο την καταγραφή των αποτελεσμάτων έρευνας πεδίου σε σχέση με 

την εφαρμογή της αποκαταστατικής τέχνης σε δομές ψυχικής υγείας.  

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το πλαίσιο και οι στόχοι του έργου “Mental 

Health Matters Through Restorative Art (MHM)”. Στη συνέχεια αφού 

καταγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, 

γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο με βάση των τριών εννοιών στις οποίες 

στηρίζεται το έργο την ψυχική υγεία, την αποκαταστατική δικαιοσύνη και την 

ψυχοθεραπεία μέσω των τεχνών. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έγινε 

προσπάθεια ανασκόπησης βιβλιογραφίας σε σχέση με την χρήση της τέχνης 

ως μέσο θεραπείας σε άτομα με ψυχικά προβλήματα στην Κύπρο, εντούτοις δεν 

κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τέτοιων πηγών, γεγονός που αντικατοπτρίζει την 

περιορισμένη γνώση που υπάρχει στην Κύπρο στο εν λόγω πεδίο.   

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που έχουν καταγραφεί 

μέσω συνεντεύξεων από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές μέσω 

τέχνης και άλλους σχετικούς φορείς. Στη βάση αυτή, καταγράφονται 

συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη πρακτικών 

αποκαταστατικής τέχνης στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές ψυχικής υγείας στη 

χώρα. 
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2. Μεθοδολογία 

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις ανάγκες του έργου “Mental Health Matters Through 

Restorative Art (MHM)” και την καταγραφή αποτελεσμάτων για την Κύπρο η 

ερευνητική ομάδα ακολούθησε την ποιοτική μέθοδο έρευνας σε δύο άξονες.  

 

Ο πρώτος άξονας της έρευνας στηρίχθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

ωστόσο ο εντοπισμός πηγών που να αναφέρονται στην εφαρμογή της 

αποκαταστατικής τέχνης σε δομές ψυχικής υγείας στην Κύπρο δεν κατέστη 

δυνατός. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τόσο την έλλειψη σχετικής έρευνας όσο 

και την αξιοποίηση της θεραπείας μέσω των τεχνών. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζει 

την ελλιπή ενημέρωση που υπάρχει στο ευρύ κοινό για το εν λόγω θέμα. Ως εκ 

τούτου θεωρήθηκε χρήσιμο, στην παρούσα έκθεση να γίνει αναφορά στο βασικό 

θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη θεραπεία ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας 

μέσω των τεχνών αλλά και άλλων σημαντικών εννοιών σε σχέση με την έρευνα 

αυτή, όπως η αποκαταστατική δικαιοσύνη. 

 

Ο δεύτερος άξονας ήταν η διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων στη βάση ημι-

δομημένου ερωτηματολογίου τόσο με επαγγελματίες σε δομές ψυχικής υγείας όσο 

και από ψυχοθεραπευτές μέσω των τεχνών εικαστικούς θεραπευτές, 

χοροθεραπευτές και δραματοθεραπευτές. Στόχος των συνεντεύξεων ήταν αφενός 

να καταγραφεί η γνώση και η εμπειρία των θεραπευτών σε σχέση με την εφαρμογή 

της θεραπείας μέσω της τέχνης σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας στην 

Κύπρο και αφετέρου να γίνει σκιαγράφηση της εφαρμογής της θεραπείας μέσω 

της τέχνης στις δομές ψυχικής φροντίδας από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Μετά 

την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων έγινε ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

και καταγραφή τους γύρω από συγκεκριμένους άξονες. Σημειώνεται ότι στο 
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πλαίσιο της έρευνας διασφαλίστηκαν τα προσωπικά δεδομένα των 

συνεντευξιαζόμενων καθώς και το επαγγελματικό απόρρητο.  

 

3. Θεωρητικό Πλαίσιο 

Πριν γίνει αναφορά σε σχέση με το θεωρητικό πλαίσιο της ψυχικής θεραπείας μέσω 
των τεχνών η ερευνητική ομάδα κρίνει σκόπιμο να αναφερθεί σε δύο όρους 
σημαντικούς για την παρούσα έρευνα: τη ψυχική υγεία και την αποκαταστατική 
δικαιοσύνη. 

 

Η ψυχική υγεία είναι ένας όρος ο οποίος απασχολεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια, 
είτε στο επίπεδο της φιλοσοφίας, είτε στο επίπεδο της επιστήμης. Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (2003) αναφέρθηκε σε αυτόν λέγοντας ότι η ψυχική υγεία είναι 
η κατάσταση της συναισθηµατικής ευεξίας, όπου το άτοµο µπορεί να ζει και να 
εργάζεται µε άνεση µέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά 
του χαρακτηριστικά επιτεύγµατα. Στον ορισµό αυτό σκόπιµα δίνεται έµφαση στη 
λειτουργικότητα του ατόμου μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας, υπογραμμίζοντας 
έτσι ότι το άτομο είναι σημαντικό να ζει αρμονικά σε έναν ευρύτερο κοινωνικό 
χώρο, σε συμβίωση με άλλους ανθρώπους, με την ψυχική υγεία να κατέχει 
σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον συσχετισμό.  

 

Στην περίπτωση που εμφανίζεται μια ανωμαλία στη σκέψη ή στην συμπεριφορά η 
οποία προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στο σώμα και στη ψυχολογία του ατόμου, 
τότε μπορούμε να μιλήσουμε για ψυχική ασθένεια. Η ψυχική ασθένεια επηρεάζει το 
συνδυασμό του τρόπου με τον οποίο ένα άτομο αισθάνεται, ενεργεί και 
αντιλαμβάνεται.  Η ψυχική ασθένεια σχετίζεται με συγκεκριμένες περιοχές ή 
λειτουργίες του εγκεφάλου και του ευρύτερου νευρικού συστήματος. Η 
αναγνώριση και η κατανόηση των ψυχικών ασθενειών μπορεί να γίνει με 
πολλαπλούς τρόπους αν και έχουν, τα τελευταία χρόνια, καθιερωθεί κάποια 
συγκεκριμένα κριτήρια. Κάποιες από τις βασικότερες ψυχικές ασθένειες είναι η 
κατάθλιψη, η μανιοκατάθλιψη και η σχιζοφρένεια, ενώ υπάρχει πληθώρα από 
άλλες διαταραχές (Satcher, 2000).   

Αναφορικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη, μπορεί να λεχθεί ότι είναι το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο, το έγκλημα δεν γίνεται αντιληπτό ως μια απλή παραβίαση ενός 
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ποινικού νόμου η οποία φέρει τον δράστη ενώπιον του κράτους, το οποίο καλείται 
να τον τιμωρήσει.  Στο πλαίσιο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, το έγκλημα 
επιφέρει τη διάρρηξης ενός κοινωνικού δεσμού, γεγονός που βλάπτει τα άτομα και 
διαταράττει τις ανθρώπινες σχέσεις. Στο ίδιο πλαίσιο,  ένα έγκλημα δεν έχει 
επιβλαβείς συνέπειες μόνο για τα θύματα αλλά και για τους θύτες και για την 
ευρύτερη κοινωνία των πολιτών (Σούλου, 2018).  

 

Η αποκαταστατική θεωρία υπογραμμίζει τις κοινωνικές συνέπειες που έχει μια 
εγκληματική ενέργεια και στον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί. Έτσι επικεντρώνεται 
στις υποχρεώσεις που οφείλουν να αναλάβουν οι εμπλεκόμενοι έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί (ή να επανορθωθεί) η κατάσταση. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να 
πούμε πως σε αυτό το πλαίσιο το έγκλημα μεταφράζεται ως βλάβη και ως εκ 
τούτου απαιτείται η ανάλογη θεραπεία για την επαναφορά στην προηγούμενη 
κατάσταση, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ως εκ τούτου, ο δράστης καλείται να 
αναλάβει ενεργά την ευθύνη της πράξης του έχοντας έτσι μια ευκαιρία να 
αντιληφθεί το μέγεθος της βλάβης που έχει προκαλέσει. Την ίδια στιγμή δίνεται 
λόγος στο θύμα να εκφράσει τα συναισθήματα του (Σούλου, 2018).  

 

Οι αποκαταστατικές αξίες και πρακτικές εφαρμόζονται σε ένα ευρύ κοινωνικό 
φάσμα όπου καταγράφεται βία, σύγκρουση και αδικία. Τέτοιες πρακτικές 
εφαρμόζονται για παράδειγμα σε περιπτώσεις συγκρούσεων στα σχολεία, στο 
πλαίσιο επίλυσης διαπολιτισμικών διαφορών σε εργασιακά περιβάλλοντα ή στα 
ζητήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης (Σούλου, 2018). Τέτοιες πρακτικές 
ακολουθούνται και σε ιδρύματα παροχής φροντίδας ατόμων με κινητικά ή 
διανοητικά ή ψυχικά προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει συνδιαλλαγή 
ανάμεσα σε φροντιστές και ένοικους, οι οποίοι συναποφασίζουν για μια σειρά από 
ζητήματα, όπως για παράδειγμα το καθημερινό πρόγραμμα και οι δραστηριότητες 
στις οποίες θα εμπλακούν τα άτομα.  

 

H ψυχοθεραπεία μέσω της τέχνης 

Ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως κοινωνικό ον, το οποίο έχει την ανάγκη να 
επικοινωνεί και να εκφράζει τα συναισθήματα του για αυτό και στην 
καθημερινότητα του χρησιμοποιεί τον λόγο και άλλα μέσα για την επικοινωνία του 
με άλλα όντα του περιβάλλοντος του. Πέρα από τη λεκτική επικοινωνία υπάρχει και 
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η επικοινωνία μέσω της δημιουργίας. Αυτή, μπορεί να πάρει πολλές μορφές, 
ανάμεσα τους η μουσική, ο χορός, το δράμα, η ζωγραφική και η γλυπτική και να 
δώσει στο άτομο την ευκαιρία της έκφρασης αλλά και της αυτοεκπλήρωσης.   

Οι τέχνες μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο ως μέσω διασκέδασης αλλά και ως 
μέσο θεραπείας καθώς μέσω μιας χορογραφίας, μιας μουσικής εκτέλεσης, ενός 
ρόλου ή μιας ζωγραφιάς, οι άνθρωποι αφήνονται ελεύθεροι να εκφραστούν 
χωρίς να υπάρχει ο φόβος της κριτικής. Σε αυτό το πλαίσιο εξωτερικεύουν 
συναισθήματα σε ολόκληρο το φάσμα, από την μεγάλη χαρά μέχρι την μεγάλη 
θλίψη, από τον θρίαμβο μέχρι το ψυχικό τραύμα. Αυτές οι ευεργετικές ιδιότητες της 
τέχνης οδηγούν στην ολοένα και συχνότερη χρήση της τέχνης ως θεραπεία, η 
οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές 
ψυχοθεραπείας τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά (Τζανάκης, Τσούρτου, 2007). 

 

Σε αυτό το κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος ψυχοθεραπεία μέσω της τέχνης ως μια 
απόδοση του όρου που χρησιμοποιείται στην αγγλική ως «art therapy». Σε αυτόν 
περιλαμβάνονται θεραπείες μέσω διάφορων τεχνών όπως η δραματοθεραπεία, η 
μουσικοθεραπεία, η χοροθεραπεία και η εικαστική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει 
τη ζωγραφική, τη γλυπτική καθώς και άλλα μέσα. 

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες στον τομέα, θεραπεία μέσω τέχνης, κάποιες 
φορές σημαίνει να δίνεις και να καθοδηγείς και άλλες φορές σημαίνει να περιμένεις 
προσεκτικά και με σεβασμό την εσωτερική αντίδραση. Μέσω της τέχνης το άτομο 
εκφράζει συμβολικά ιδέες, δείχνοντας στον εαυτό του και στους άλλους εμπειρίες 
αόριστες και μη λεκτικές. Επιπρόσθετα, χειρίζεται υλικά που δεν μπορούν να 
εκφραστούν και να αντιδράσουν έχοντας έτσι ένα συναίσθημα υπεροχής και 
δύναμης, χωρίς να υπάρχει ο φόβος της απόρριψης, γεγονός που οδηγεί σε 
ανάπτυξη αισθημάτων ικανοποίησης και αυτοεκτίμησής (Ηλιάδη, 2006).   

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης δεν εννοεί 
αυτό που λέμε καλλιτεχνική δημιουργία. Ως εκ τούτου, ένα έργο τέχνης είναι 
διαφορετικό πράγμα από αυτό που ονομάζουμε θεραπευτική τέχνη. Στην 
περίπτωση της θεραπείας μέσω των τεχνών ο χορός, το θέατρο, η ποίηση, η 
μουσική και η ζωγραφική αποτελούν το όχημα για την έκφραση συναισθημάτων, 
κινήτρων, επιθυμιών ή αλλιώς ως μια διαδικασία μετάβασης από τον «εαυτό» στον 
«άλλο». Για αυτό το λόγο οι θεραπευτές δεν κρίνονται για το καλλιτεχνικό τους έργο 
αλλά για τον τρόπο χρήσης της τέχνης ως μέσο έκφρασης. Έτσι και οι 
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θεραπευόμενοι, δεν χρειάζεται να διαθέτουν καλλιτεχνική κλίση για να εμπλακούν 
στην θεραπεία μέσω τεχνών (Τζανάκης και Τσούρτου, 2007). 

Η χρήση της τέχνης ως θεραπεία κρίνεται σκόπιμη τα τελευταία χρόνια σε εύρος 
ψυχικών διαταραχών τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Πέραν όμως αυτού,  η 
τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιολογικό εργαλείο καθώς προκαλεί λιγότερο 
άγχος στα άτομα, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και αν δεν μπορούν 
να επικοινωνήσουν λεκτικά (Ηλιάδη, 2006). Σημειώνεται τέλος, πως η χρήση της 
τέχνης στη ψυχιατρική θεραπεία χαρακτηρίζεται από τον μετασχηματισμό της 
θεραπευτικής σχέσης από σχέση εξουσιαστή- εξουσιαζόμενου, σε σχέση διαλόγου 
και επικοινωνίας, δίνοντας έτσι μια προοδευτική προσέγγιση (Τζανάκης και 
Τσούρτου, 2007). 

Στη συνέχεια γίνεται σύντομη αναφορά σε τέσσερις από τις πιο σημαντικές μορφές 
ψυχικής θεραπείας μέσω της τέχνης.  

Δραματοθεραπεία 

Η δραματοθεραπεία ή αλλιώς η θεραπεία μέσω δράματος είναι μία από τις μορφές 
θεραπείας μέσω της τέχνης η οποία προωθεί τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και 
την εσωτερική αναζήτηση και εξέλιξη. Μέσα από αυτήν τίθενται σε επεξεργασία από 
τον δραματοθεραπευτή όλα τα χαρακτηριστικά του δράματος το κείμενο, ο 
αυτοσχεδιασμός, η κίνηση, τα κοστούμια, οι μάσκες, ο φωτισμός και η σκηνοθεσία 
και προσφέρονται στον ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του. Η 
δραματοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για την πρόληψη όσο και  για τη 
θεραπεία πολλών διαταραχών (Jennings and Mindes, 1996). 

Μουσικοθεραπεία 

Η μουσικοθεραπεία είναι η χρήση της μουσικής για την επίτευξη θεραπευτικών 
στόχων όπως η αποκατάσταση, η συντήρηση, η βελτίωση της διανοητικής και 
σωματικής υγείας. Η συστηματική εφαρμογή της από μουσικοθεραπευτές σε ένα 
ειδικό θεραπευτικό περιβάλλον προκαλεί τις επιδιωκόμενες αλλαγές στη 
συμπεριφορά του θεραπευόμενου. Μέσω αυτής της διαδικασίας τα άτομα 
μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη του εαυτού τους αλλά και του 
κόσμου γύρω τους και με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζονται καλύτερα στο 
κοινωνικό σύνολο (Πρίνου- Πολυχρονοπούλου, 1991).  

Οι μουσικοθεραπευτές εφαρμόζουν τη θεραπεία τους κάνοντας αρχικά διάγνωση, 
διερευνώντας δηλαδή την  «ηχητική ταυτότητα» του ατόμου, το σύνολο δηλαδή των 
ήχων στους οποίους τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Στη συνέχεια επιλέγονται 
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κάποια μεσάζοντα αντικείμενα, όπως μουσικά όργανα ή μουσικές συνθέσεις με 
στόχο θεραπευτής και θεραπευόμενος να έρθουν πιο κοντά. Έπειτα, κατά τη 
διάρκεια των θεραπευτικών συναντήσεων, ο μουσικοθεραπευτής προσπαθεί να 
προσφέρει στο θεραπευόμενο την εκτόνωση και σε ένα επόμενο βήμα να του 
δώσει ώθηση έτσι ώστε να κάνει ανοίγματα προς τη ζωή και την κοινωνικοποίηση 
(Πρίνου-Πολυχρονοπούλου, 1991). 

Χοροθεραπεία 

Η χοροθεραπεία ή η κινητική θεραπεία όπως συχνά λέγεται είναι η 
ψυχοθεραπευτική τεχνική η οποία χρησιμοποιεί την κίνηση για την προώθηση της 
νοητικής, συναισθηματικής και φυσικής ολοκλήρωσης του ατόμου. Η θεραπεία 
αυτή βασίζεται στην αρχή ότι το σώμα περιέχει την ιστορία, την προσωπικότητα και 
τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Ο χορός αποτελεί ένα μέσο 
επικοινωνίας μέσω του συμβολισμού, ο οποίος μπορεί να έχει έντονα θεραπευτικές 
ιδιότητες. Μέσω των εντολών που έρχονται από τον εγκέφαλο, το σώμα κινείται και 
μέσα από την έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, η χοροθεραπεία λειτουργεί 
ως θεραπευτικό εργαλείο για το άτομο. Τα άτομα, μέσα από αυτό το κινητικό 
λεξιλόγιο, μπορούν να υπερβούν τον εαυτό τους και να φτάσουν στη μετουσίωση, 
ξεπερνώντας τυχόν ψυχικά προβλήματα και διαταραχές (Panagiotopoulou, 2011) 

Εικαστική θεραπεία 

Η εικαστική θεραπεία χρησιμοποιεί διάφορες μορφές τέχνης όπως η ζωγραφική, ο 
πηλός, το κολλάζ,  ως μέσο επικοινωνίας. Η εικαστική τέχνη δίνει τη δυνατότητα 
στον άνθρωπο να είναι ενεργός ως προς τον τρόπο θεραπείας του. Η ιδέα της 
εικαστικής θεραπείας βασίζεται καταρχάς στην ιδέα ότι η δημιουργία ενός έργου 
τέχνης είναι εγγενώς θεραπευτική. Επιπρόσθετα, τα εικαστικά αποτελούν ένα μέσο 
συμβολικής επικοινωνίας. Με την καθοδήγηση του εικαστικού θεραπευτή το άτομο 
καταφέρνει να αντιληφθεί καλύτερα τα προβλήματα του, να αναπτύξει ιδέες και να 
τις εκφράσει (Malchiod, 2009).  

Μέσω της διαδικασίας της εικαστικής ψυχοθεραπείας, αναδύονται και 
δημιουργούνται εικόνες του ασυνείδητου, των εσωτερικών ψυχικών πόρων, στις 
οποίες το θεραπευόμενο άτομο δίνει σχήμα και μορφή. Έτσι ο θεραπευόμενος 
γίνεται ταυτόχρονα θεραπευτής του ίδιου του του εαυτού, καθώς εξωτερικεύει 
μεγάλο μέρος του ασυνείδητου του, το οποίο μέσω αυτής της διαδικασία 
εξορθολογίζεται  (Hall, 1998). 
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4. Έρευνα πεδίου 
Στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου, η ερευνητική ομάδα διενέργησε 10 συνεντεύξεις 
στη βάση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου, οι οποίες είχαν ως στόχο την 
σκιαγράφηση της κατάστασης που επικρατεί στην Κύπρο αναφορικά με τη 
ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης σε ψυχικά νοσούντες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι συνεντεύξεις έγιναν τηλεφωνικά προς αντικατάσταση των ομάδων 
εστίασης, οι οποίες ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν λόγω της έκτακτης 
κατάστασης που δημιούργησε στην Κύπρο η πανδημία του COVID-19. Σημειώνεται 
επίσης ότι διασφαλίστηκαν τα προσωπικά δεδομένα των συνεντευξιαζόμενων και 
διαφυλάχθηκε το επαγγελματικό απόρρητο. 
 
Η ομάδα στόχος αποτελείτο από 10 άτομα, 9 γυναίκες και 1 άντρα, 8 άτομα ηλικίας 
25-34 και 2 άτομα ηλικίας 35-44 . Τα 5 από τα 10 άτομα ήταν επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας: 2 διοικητικοί λειτουργοί σε κλινικές ψυχικής υγείας- 1 άτομο από τον ιδιωτικό 
τομέα και 1 από τον δημόσιο τομέα- 2 νοσηλευτές με ειδίκευση στην ψυχική υγεία 
και 1 εργοθεραπεύτρια σε δομές ψυχικής υγείας. Τα άλλα 5 άτομα ήταν 
ψυχοθεραπευτές μέσω των τεχνών: 3 εικαστικοί ψυχοθεραπευτές και 2 
χοροθεραπευτές. Σημειώνεται ότι κάποια από τα άτομα αυτά δραστηριοποιούνται 
σε συνδέσμους θεραπευτών ψυχικής υγείας και μίλησαν στην ερευνητική ομάδα 
χρησιμοποιώντας και αυτή τους την ιδιότητα. 
 

Ομάδα 
Στόχος 

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο 

10 Σύνολο 10 

Επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας 

5 Ειδικότητα Δημόσιος 
Τομέας 

Ιδιωτικός 
Τομέας 

Φύλο 
 

Ηλικία  

Διοικητικοί 
Λειτουργοί 

1 1 Άντρες  1 25-34 8 

Εργοθεραπευτές 1 0 Γυναίκες  9 35-44 2 
Νοσηλευτές 2 0 

Ψυχοθεραπευτές 
μέσω τεχνών 

5 Εικαστικοί 
Θεραπευτές 

3 0  

Χοροθεραπευτές 2 0 
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Ξεκινώντας από τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ομάδα στόχου που 
αποτελείται από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φαίνεται πως όλοι έχουν 
ακούσει τον όρο «ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης». Κάποιοι από αυτούς δήλωσαν ότι 
είχαν την εμπειρία εφαρμογής αυτής της θεραπείας σε κάποιο από τα κέντρα που 
εργάζονταν, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι ήταν απλά γνώστες ότι εφαρμόζεται σε 
κάποιες δομές ψυχικής υγείας, αλλά όχι σε αυτές που έτυχε να εργαστούν. 
Σημειώνεται επίσης ότι τα άτομα αυτά δεν είχαν ενημερωθεί σχετικά με το εν λόγω 
αντικείμενο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή της ειδίκευσης τους.  
 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην πλειοψηφία τους οι επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας δεν γνωρίζουν επακριβώς τι σημαίνει ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης. Κάποιοι 
από αυτούς αντιλαμβάνονται τη διαδικασία αυτή ως μέσο απασχόλησης των 
ασθενών κατά τη διάρκεια του ελεύθερου τους χρόνου. Εκείνοι που γνωρίζουν περί 
τίνος πρόκειται ανέφεραν ότι λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχουν οι 
θεραπευτές με τους ασθενείς, η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης δεν καταφέρνει να 
φτάσει σε βάθος και έτσι περιορίζεται ως ένα μέσο διασκέδασης ή εκτόνωσης των 
ασθενών. 
 
Κάνοντας μια γενική εκτίμηση της κατάστασης, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
τόνισαν ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας μέσω των τεχνών στους ασθενείς είναι 
ιδιαίτερα θετικά και εμφανή. «Τα άτομα προσέρχονται με προσμονή και 
ενθουσιασμό σε αυτές τις συναντήσεις» δήλωσε διοικητική λειτουργός σε κέντρο 
ψυχικής υγείας. Αναφέρθηκε επίσης ότι σε χώρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων, 
όπου οι ασθενείς δεν μένουν αλλά πηγαίνουν για να δραστηριοποιηθούν κάποιες 
ώρες της ημέρας, εμφανίζονται πολύ συχνά σε αυτές τις  συναντήσεις παρά σε 
οτιδήποτε άλλο. 
 
Σημειώθηκε επίσης ότι η θεραπεία μέσω των τεχνών βοηθά τα άτομα στη συμβίωση 
και στην ομαδική εργασία καθώς και στην βελτίωση της διάθεσης τους. 
Αναφέρθηκε μάλιστα, από εργοθεραπεύτρια σε δομές ψυχικής υγείας που έλαβε 
μέρος στη συνέντευξη, ως ένα σημαντικό επίτευγμα το εξής: «Τα άτομα στο κέντρο 
που εργαζόμουν, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δραματοθεραπείας, 
κατάφεραν να παρουσιάσουν μπροστά στο κοινό μια μικρή θεατρική παράσταση, 
πράγμα πολύ δύσκολο για αυτά τα άτομα καθώς η ψυχική τους κατάσταση 
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εμπεριέχει στρες, κοινωνική αποστασιοποίησης και χαμηλή αυτόεκτίμηση. Με τη 
βοήθεια της δραματοθεραπείας, βελτιώθηκαν πολύ». 
 
Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας τόνισαν ότι μέσα από την εμπειρία τους 
κατάλαβαν ότι οι θεραπευτές μέσω των τεχνών συχνά δεν έχουν τον απαραίτητο, 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο έτσι ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για 
να αναπτύξουν τη θεραπεία τους. Επιπρόσθετα σημείωσαν, ότι ο χρόνος που 
δίνεται στους θεραπευτές μέσω τέχνης δεν είναι αρκετός για να μπορέσει η 
θεραπεία να έχει σημαντικά αποτελέσματα στους ασθενείς. Σε αυτό το πλαίσιο, 
όπως λέχθηκε από διοικητική λειτουργό σε δομές ψυχικής υγείας που έλαβε μέρος 
στη συνέντευξη, «περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι δεν προλαβαίνουν να κάνουν 
κάποια αξιολόγηση στα άτομα που συμμετέχουν. Όταν βλέπουν τους ασθενείς μία 
φορά κάθε βδομάδα για ένα εξάμηνο, σε ομαδική θεραπεία, δεν καταφέρνουν να 
αναπτύξουν την θεραπεία που θέλουν και να καταγράψουν τα αποτελέσματα.» 
Όπως σημείωσαν αυτό οφείλεται στα πολύ χαμηλά κονδύλια που δίνει το κράτος 
για αυτού του είδους τις θεραπείες, τα οποία πριν από την οικονομική κρίση του 
2013 ήταν πολύ μεγαλύτερα. 
 
Ως καταληκτικό σχόλιο, όλοι οι επαγγελματίες υγείας σημείωσαν πως η 
ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης είναι ένα πολύ ευεργετικό μέσο θεραπείας για τους 
ασθενείς σε δομές ψυχικής υγείας στο οποίο πρέπει να δοθεί η απαιτούμενη 
προσοχή και οικονομική στήριξη.  
 
Όσον αφορά την ομάδα στόχου που αποτελείται από τους θεραπευτές μέσω 
τέχνης, δήλωσαν ότι αυτό το είδος θεραπείας δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην 
Κύπρο, η εφαρμογή του είναι σε πολύ περιορισμένο βαθμό, το ευρύ κοινό δεν 
γνωρίζει περί τίνος πρόκειται, ενώ στον ακαδημαϊκό τομέα δεν υπάρχει κάποια 
σχολή που να προσφέρει την ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης ως πτυχίο, σε κανένα 
επίπεδο.  
 
Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι υπάρχουν σύνδεσμοι μουσικοθεραπευτών, 
χοροθεραπευτών, δραματοθεραπευτών και εικαστικών θεραπευτών, αν και όπως 
αναφέρθηκε το τελευταίο δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί ως επάγγελμα. Σημειώνεται 
επίσης ότι σε σχέση με τις σπουδές τους, στην πλειοψηφία τους (4/5) οι θεραπευτές 
δήλωσαν ότι σπούδασαν ψυχολογία και έκαναν διετή εξειδίκευση στη θεραπεία 
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μέσω των τεχνών. Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των θεραπευτών  αποτελεί αυτή τη 
στιγμή θέμα συζήτησης στην Κύπρο καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί 
κάποιος να εφαρμόσει αυτό το επάγγελμα αν δεν έχει πτυχίο από τον τομέα της 
ψυχολογίας και δεν ακολουθήσει την απαραίτητη διετή εξειδίκευση.  Στην αντίπερα 
όχθη είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης μπορεί να 
εφαρμοστεί και από άτομα τα οποία προέρχονται από σχολή εικαστικών και έχουν 
τύχει της διετούς εξειδίκευσης. 
 
Ανάμεσα στους χώρους που εφαρμόζεται, ιδιωτικούς και δημόσιους, ανέφεραν 
κλινικές ψυχικής υγείας, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ψυχικά 
προβλήματα, κέντρα φροντίδας ατόμων με κινητικά ή νοητικά προβλήματα τα 
οποία εμφανίζουν ψυχικές διαταραχές, κέντρα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα 
ναρκωτικά, σχολεία με μαθητές που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά 
καθώς και κέντρα που παρέχουν ατομικές συναντήσεις ατόμων για προσωπική 
ενδυνάμωση.  
 
Οι θεραπευτές, αναφερόμενοι στη μεθοδολογία που εφαρμόζουν έκαναν στην 
πλειοψηφία τους αναφορές σε πρακτικές «αποκαταστατικής δικαιοσύνης» 
λέγοντας ότι το περιεχόμενο της συνάντησης συναποφασίζεται από τον 
θεραπευόμενο και τον θεραπευτή, ανάλογα με το ζήτημα που απασχολεί τα άτομα 
κάθε φορά, τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Με βάση αυτά, ο θεραπευτής 
διαμορφώνει τη μέθοδο που θα εφαρμόσει στη συνάντηση του. Στη συνέχεια βλέπει 
την επίδραση που έχει στο άτομο και σχεδιάζει τα επόμενα βήματα ανάλογα.  
 
Οι θεραπευτές αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν θεμελιώδη προβλήματα στην Κύπρο 
καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί πάρα πολύ τόσο τα κέντρα που 
προσφέρουν τέτοια θεραπεία όσο και ο χρόνος που η θεραπεία αυτή 
προσφέρεται. Σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα αναφέρουν ότι η εφαρμογή της 
θεραπείας αυτής είναι περιορισμένη σε μερικά κέντρα ανά το παγκύπριο. 
Αναφορικά με το δημόσιο υπογράμμισαν ότι ο χρόνος δεν είναι αρκετός έτσι ώστε 
η θεραπεία να έχει αποτελέσματα στους θεραπευόμενους, ως εκ τούτου 
περιορίζεται σε ένα μέσο εκτόνωσης ή απασχόλησης των ατόμων στον ελεύθερο 
τους χρόνο. Μια εικαστική θεραπεύτρια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν βλέπω τα 
άτομα μία φορά τη βδομάδα για ένα εξάμηνο δεν μπορώ να αναπτύξω τη 
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θεραπεία στο επιθυμητό επίπεδο. Αυτό δημιουργεί και πρόβλημα αξιολόγησης γιατί 
δεν έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε.»  
 
Οι ψυχοθεραπευτές μέσω τέχνης αναφέρουν επίσης ότι σύνηθες πρόβλημα στην 
παροχή της ψυχοθεραπείας μέσω τέχνης είναι η έλλειψη κατάλληλου χώρου, ο 
οποίος θα συμβάλει στη θεραπευτική διαδικασία. Μάλιστα, μία χοροθεραπεύτρια 
η οποία έλαβε μέρος στη συνέντευξη ανέφερε ότι: «Οι χώροι που μας δίνονταν δεν 
δημιουργούσαν συνθήκες ιδιωτικότητας στα άτομα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα 
πνεύμα εμπιστοσύνης κατά τη θεραπευτική διαδικασία.» Αναφέρεται επίσης η 
ελλιπής γνώση των αρμόδιων φορέων σχετικά με αυτό το πεδίο, οι οποίοι μη 
γνωρίζοντας τις δυνατότητες της θεραπείας μέσω των τεχνών, περιορίζουν τις 
θεραπευτικές συναντήσεις. Συγκεκριμένα, χοροθεραπεύτρια που έλαβε μέρος στη 
συνέντευξη ανέφερε: «Προσλήφθηκα σε σχολείο με στόχο τη βοήθεια ατόμων που 
παρουσίαζαν παραβατική συμπεριφορά. Παρά την προσπάθεια που κατέβαλα 
για θεραπεία μέσω της τέχνης, έγινα τελικά ακόμα μια σχολική συνοδός, καθώς δεν 
μου δινόταν ούτε ο χώρος, ούτε η ευκαιρία να εφαρμόσω όλα όσα σπούδασα.»  
 
Οι θεραπευτές τόνισαν, επιβεβαιώνοντας τους επαγγελματίες υγείας, ότι οι πόροι 
για την παροχή αυτού του είδους θεραπείας στην Κύπρο είναι περιορισμένοι 
σήμερα ακόμη πιο περιορισμένοι σε σύγκριση με την εποχή πριν την οικονομική 
κρίση. Ως εκ τούτου κατέληξαν όλοι στην εισήγηση ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα σε 
σχέση με την ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης και τα ευεργετικά της αποτελέσματα, έτσι 
ώστε να στηριχθεί και να ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Όπως 
είπαν είναι σημαντική η ανάπτυξη θεραπευτικών προγραμμάτων μέσω τέχνης σε 
μεγαλύτερο αριθμό οργανισμών, στον απαραίτητο χρόνο και χώρο.  

5. Συμπεράσματα και Εισηγήσεις 
Η θεραπεία μέσω των τεχνών στην Κύπρο είναι μία μέθοδος η οποία έχει πολύ 

περιορισμένη εφαρμογή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την άγνοια που 

υπάρχει στο ευρύ κοινό, από την απουσία βιβλιογραφικής/ ερευνητικής αναφοράς 

στο εν λόγω πεδίο αλλά και από την εφαρμογή της σε πολύ μικρό αριθμό 

οργανισμών και δομών.  
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Συγκεκριμένα, η έρευνα που διεξάχθηκε για την εξεύρεση σχετικής βιβλιογραφίας 

και ακαδημαϊκής έρευνας δεν οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, η 

έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε στη βάση προσωπικών ποιοτικών 

συνεντεύξεων με επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς και με θεραπευτές μέσω 

τέχνης καταδεικνύει ότι στην περίπτωση της Κύπρου πρέπει να γίνουν μεγάλες 

αλλαγές έτσι ώστε να εφαρμοστεί η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης και να έχει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα σε άτομα που την έχουν ανάγκη. 

Στην Κύπρο, η ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης εφαρμόζεται σε περιορισμένους 

ιδιωτικούς χώρους αλλά και σε δημόσια ιδρύματα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι 

η επίδραση που φαίνεται να έχει στα άτομα είναι ιδιαίτερα θετική, εντούτοις ο 

χρόνος και οι χώροι όπου εφαρμόζεται δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές 

ανάγκες. Ως εκ τούτου, η θεραπεία δεν μπορεί να αξιολογηθεί ποιοτικά και 

περιορίζεται στην εφαρμογή της ως μέσο εκτόνωσης και ψυχαγωγίας παρά ως 

θεραπευτικό μέσο. 

Έχοντας υπόψη  τα πιο πάνω μπορούν να κατατεθούν κάποιες εισηγήσεις. Κρίνεται 

σημαντική η δημιουργία ενημερωτικού υλικού, τόσο για τους αρμόδιους φορείς 

όσο και για το ευρύ κοινό σχετικά με την ευεργετική επίδραση της ψυχοθεραπείας 

μέσω τέχνης σε άτομα με ψυχικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, κρίνεται αναγκαία η 

ενημέρωση των ειδικών και του κοινού σε σχέση με την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

και πως οι αρχές της μπορούν να επιδράσουν θετικά στις δομές ψυχικής υγείας 

αλλά και στα ίδια τα άτομα.  Επιπρόσθετα, είναι σημαντική η ανάπτυξη εργαλείων 

αξιολόγησης της επίδρασης της θεραπευτικής διαδικασίας, ακόμη και σε μικρό 

αριθμό συναντήσεων. Χρήσιμο εργαλείο μπορεί να αποτελέσει και ένας οδηγός 

διαμόρφωσης του χώρου κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας το οποίο 

να κοινοποιηθεί στους αρμόδιους κρατικούς φορείς, σε λειτουργούς δομών 

ψυχικής υγείας καθώς και σε θεραπευτές μέσω τέχνης.   



  
  
 

Page | 33 
 

 

 

 

 

Παράρτημα 1: Ερωτήσεις για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων στην έρευνα πεδίου 

 

1. Χώρα______________________  

2. In what age group do you belong?  

 <25 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65+ 

3. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 

3.1 Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης  

 Πρωτοβάθμια  

 Δευτεροβάθμια 

 Τριτοβάθμια 

 Τεχνικές σχολές/κολέγια 

 Πτυχίο 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

3.2 Συμμετοχή στη δια βίου εκπαίδευση  

 Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (μη τυπική) 

 Άλλη: _________________________  

4. Επάγγελμα: ___________________________________ 

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει 
να σας κρατήσουμε ενήμερους για το έργο και τα παραγόμενα του. 

• Όνομα: 
• E-mail: 



  
  
 

Page | 34 
 

 

 

 

 

• Τηλέφωνο:  
Παράρτημα 2: Ερωτηματολόγιο 

Ερωτήσεις για επαγγελματίες ψυχικής υγείας: 

• Τι είδους υπηρεσίες παρέχει ο οργανισμός σας; 
• Ποιες είναι οι κύριες ομάδες στις οποίες απευθύνεται ο οργανισμός σας; 
• Απευθύνεστε και σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας; 
• Τι είδους υπηρεσίες παρέχετε σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας; 
• Μπορείτε να μας περιγράψετε μια τυπική μέρα στη δουλειά σας; 
• Τι γνωρίζετε για την ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης; 
• Υπάρχουν κάποια εργαλεία από αυτό το πεδίο που χρησιμοποιείτε; Μπορείτε να μας 

περιγράψετε κάποια; 
• Θα σας ήταν χρήσιμη η εκπαίδευση σε σχέση με τη ψυχοθεραπεία μέσω τεχνών; Αν 

ναι με ποιο τρόπο; 
  

Ερωτήσεις για ψυχοθεραπευτές μέσω τέχνης:  

• Τι είδους υπηρεσίες παρέχει ο οργανισμός σας; 
• Ποιες είναι οι κύριες ομάδες στις οποίες απευθύνεται ο οργανισμός σας; 
• Απευθύνεστε και σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας; 
• Τι είδους υπηρεσίες παρέχετε σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας; 
• Μπορείτε να μας περιγράψετε μια τυπική μέρα στη δουλειά σας; 
• Τι γνωρίζετε για την ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης; 
• Υπάρχουν κάποια εργαλεία από αυτό το πεδίο που χρησιμοποιείτε; Μπορείτε να μας 

περιγράψετε κάποια; 
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3. Fejezet: SZÁMÍT A LELKI EGÉSZSÉG. Lelki egészségvédelem 
a resztoratív művészet segítségével 
Valachiné Geréb Zs., Fonagy J., Oriold K., 

Bevezetés 

Jelen írás egy Erasmus+ Projekt keretében került megvalósításra, melyben 
öt együttműködő ország Nagy Britannia, Görögország, Spanyolország és Ciprus 
és Magyarország civil szervezetei vesznek részt. A projekt célja tudatosítani a 
művészet és a helyreállító (resztoratív) igazságszolgáltatás értékeinek felhasználási 
lehetőségeit mentális betegséggel küzdő emberek gyógyításában, 
rehabilitációjában.  

A Lelki Egészség  Számít, Lelki Egészség Resztoratív Művészet Által  (Mental 
Health Matters through Restorative Art (MHM)) célja hogy Európa szerte, 
különösen  a résztvevő országokban összekösse az átfedő szektorokkal és 
stratégiai partnerséggel rendelkező szervezeteket. Ezáltal támogatva azokat a 
felnőttoktatási fejlesztéseket, amik olyan  oktatási anyagok és eszközök kutatását, 
kifejlesztését, terjesztését vállalják, amik a mentális egészségügyben dolgozó 
szakemberek, a helyreállító igazságszolgáltatás gyakorlói és művészek 
szükségleteihez és valósághoz igazodnak. MHM e-kurzusokat tervez és 
akkreditáltat, melyek felnőtt tanulók ismereteit, és képességeit gazdagíthatják, 
felépítve és hozzáférést biztosítva ily módon továbbképzésekhez.  

Az egyik vállalása a projektnek, hogy  létrehoz egy e-könyvet, ami képzési 
kézikönyvként szolgálhat a resztoratív művészet pszichés betegeket ellátó 
egészségügyi használatáról .  A kézikönyv alapja egy nemzetközi tanulmány 
melyben a partner szervezetek aktívan közreműködnek, s mely a művészet 
pszichiátriai gyógyításban betöltött szerepét, és az intézmények gyakorlatában 
jelenlévő  felhasználási módokat  térképezi fel az országokban.  További alapot 
ad az e-könyvnek a partner országokban lévő szakértők terepmunkája, melyben 
adatokat gyűjtve és elemezve mérik fel az intézményi szükségleteket. 

A projekt vezető szervezete a RJ4ALL (az elnevezés Resztoratív 
Igazságszolgáltatás Mindenkinek angol nyelvű mozaikszó) nemzetközi Intézet 
2010-ben alakult azzal a céllal, hogy a közösségi és szociális kohéziót elősegítse.  
Jótékonysági civil szervezet oktatáson keresztül igyekszik erősíteni a közösségeket,  
és segít a hatalom elosztásában a helyreállító igazságszolgáltatás értékeinek és 
gyakorlatainak alkalmazásával, beleértve az interkulturális párbeszédet, 
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ösztöndíjakat, képzéseket, önkéntességet, műhelyeket és szociális akció 
projekteket.  Szolgáltatásaik közé tartoznak: rehabilitációs és resztoratív 
programok független értékelése, társadalmi tudatosság növelés, tréning 
projektek, küzdelem a radikalizálódás ellen,  szakértői konzultációk és tanácsadás 
kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek.  

A resztoratív igazságszolgáltatásról magyarul is megjelent több irodalom 
(Dr. Fellegi B. 2009, Dr. Kiss A., 2006) pár mondatban összefoglalva konfliktus, 
érdekellentét, érdekképviselet vagy bűncselekmény esetén a felek 
motiváltságának arányában a jóvátételt, a helyreállítást, a párbeszédet 
kezdeményezi és facilitálja. A helyreállító igazságszolgáltatás egy olyan technika, 
amely módot ad arra, hogy a sértett  jóvátételt kapjon, kimondhassa sérelmeit, 
fájdalmait, érzelmeit szembesítve azt aki okozta ezeket. Fő célja: közösségi szinten 
kerüljön tudatosításra, hogy jogellenes cselekedet ment végbe, megértetni az 
elkövetővel a felelősségét és alkalmat adni neki, hogy közvetlenül szembesülve 
tettének súlyával el tudja fogadni és fel tudja dolgozni a felelősségre vonást, 
illetve aktívan keresse a jóvátétel lehetőségét. 

A resztoratív igazságszolgáltatás interdiszciplináris terület a szociológia, 
szociálpszichológia, kriminológia, jog, mediáció és oktatás (mint resztoratív 
konfliktuskezelés) ágazatait fogja össze. Gyakorlati oldalról általában a civil 
szervezetek képviselik és igyekeznek meghonosítani a helyreállító 
igazságszolgáltatás elveit, értékeit.  

A teljesség igénye nélkül felsorolva a Forsee Kutatócsoport, a Partners 
Hungary Alapítvány a Konszenzus Alapítvány mind olyan szervezetek 
Magyarországon, akik a resztoratív értéket közvetítik az oktatás, vállalatfejlesztés, 
büntetés végrehajtás, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vagy a 
családtámogatás keretein belül. Mind az iskolai nevelésben 

Az MHM Erasmus projekt egyik alapvetése, hogy a mentális betegek jólléte, 
kezelése össztársadalmi érdek és felelősség. Marginalizálódásuk nem segíti 
beilleszkedésüket a társadalomba. Megbélyegzés, kirekesztés csökkenti 
életeséleiket és reintegrációjukat.  A resztoratív elvek mentén az egyének békés 
együttélésének feltétele a párbeszéd, egymás igényeinek és szükségleteinek 
megértése és egymás határainak tiszteletben tartása. 2008-as (gazdasági válság 
előtti) KSH adat szerint a mentális betegek megjelenése az egészségügyben a 
társadalom 2%érinti, de Magyarországon csak igen súlyos állapotban fordulnak 
az emberek szakellátásba. A világszinten a kórházi ellátások 21%-át teszik ki a 
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pszichiátriai betegek (WHO). A projekt egyik alapvetése, hogy segítse az olyan 
oktatóanyagok kidolgozását, ami segíti a pszichés betegek jogainak megértését, 
öngondoskodásuk támogatását,  érdekérvényesítésük és rehabilitációjuk 
előmozdítását. A jóvátétel  itt  elsősorban a betegek, egészségügyi ellátottak 
sérelmére vonatkozik; orvosolják az anyagi, érzelmi traumát, visszaállítsák a 
biztonságérzetét. Lehetőség arra, hogy kifejezésre jusson a fájdalom, az 
elszenvedett igazságtalanság, a bűncselekmény határát súroló trauma, a 
közösség (itt a társadalom) előtt.   

 A projekt másik elméleti támpillére a képzőművészet terápiás 
alkalmazásának elve. A művészetek felhasználása gyógyításban az ókorra, sőt a 
sámánisztikus kultúrákba nyúlik vissza. A pszichológiában S. Freud., C.G. Jung 
majd követőik honosították meg a művészet terápiás felhasználását (Vick 2012, 
Machioldi). Kezdetben a pszichológusok, pszichiáterek a betegek rajzait kezdték 
el gyűjteni, és elemezni leghíresebb gyűjtemény az 1920 években Hans Prinzhorn 
által összeállított Heidelbergi. Az első képzőművészetterápiás gyakorlatok a 
pszichodiagnosztikából fejlődtek ki (rajztesztek), s mind Európában, mind az 
Egyesült Államokban. Képzőművészet-terápiában a vizuális művészetek eszközeit 
használják fel, terápiás keretek között, professzionális segítő kapcsolatban, és a 
kliens az  alkotáson keresztül fejezi ki érzéseit, gondolatait. A terápiás hatást az 
alkotási folyamat, a terapeutával való együttes élmény, és a képek szimbolikus 
tartalmára való reflexió is elősegíti. Az aktív terápia mellett ismert enne befogadó 
(passzív jellege) is, amikor meglévő műalkotások szemlélése és megértése segíti a 
gyógyító folyamatot.  

 A képzőművészet terápia hazai alkalmazása mind az OPNI-ban mind a 
Pécsi Pszichiátriai Intézetben (Reute Camilló és Jakab Irén gyűjtései) nagy múltra 
tekint vissza.  Szakirodalomban azonban kevesebb magyarra fordított irodalom 
található. Első művészetterápiás tanulmányokat Dr. Buda Béla, s az első átfogó 
tankönyvet Dr. Antalfai Márta (Antalfai M. 2016) tett közzé Magyarországon. 

Képzés jelenleg három egyetemen van posztgraduális formában a 
legátfogóbb és elismertebb képzést a Pécsi Tudományegyetemen nyújtja az első 
évfolyam 2007-ben végzett. További képzések 2015 óta pedagógusok számára 
Művészettel Nevelés formában a Moholy –Nagy Művészeti Egyetemen és 2019 
óta Komplex Képzőművészeti Terapeuta képzésként a Wesley J. Főiskolán.  

A képzőművészeti képzésben a MOME fent említett posztgraduális képzésén kívül 
alig esik szó művészetterápiáról, bár a legtöbb képzőhely tantárgyai között 
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szerepel a művészetpszichológia. Hagyományok művészeti képzést 
Magyarországon a MOME és a Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi 
Tudományegyetem és magániskolaként a Metropolitan Egyetem nyújt.  

Az MHM Projekt célja  művészetet úgy felhasználni, hogy az a betegek 
önkifejezésének és kommunikációjának így esélyegyenlősége növelésének 
eszközévé váljon a terápiás hatásokon túl. 

Az MHM Erasmus+ Projektben Magyarországon a Lélekben Otthon Közhasznú 
Alapítvány (LOKA) az együttműködő szervezet.  Az alapítvány 2007-ben alakult, 
tevékenysége elsősorban a társadalom mentálhigiénés kultúrájának fejlesztésére, 
a pszichológia és pszichiátria társadalmi támogatottságának növelésére irányul, 
s nem utolsó sorban a marginalizálódott rétegek számára nyújt konkrét segítséget. 
A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek közül kiemelt figyelmet fordít a 
pszichiátriai- és az alkoholbetegekre. Az alapítvány öngyilkosság megelőző 
programot vezet ezen belül konferenciát szervez, kiadványokat, szakirodalmat ad 
ki, prevenciós csoportokat vezet. Jogsegély szolgálatot működtet. Depressziósok 
illetve skizofréniával élő betegek hozzátartozói számára klubjokat szervez és ad 
helyet székhelyén, ahol önkéntesek is segítik a klub működését. 
Ösztöndíjprogramot, Filmklubot, táncterápiás csoportot működtet. Folyamatosan 
frissülő honlapot tart fenn, s működteti a szakkönyvkiadót. Részletesebb 
információk a honlapon: www.lelekbenotthon.hu. 

MHM Projekt E-könyv, Pilot kutatás 

Jelen vizsgálat azt a célt szolgálja, hogy az MHM Projekt E-könyvének egy 
kutatási alapot adjon. A kvantitatív pilot kutatás keretein belül a résztvevő 
országok vállalták, hogy közös tematizált kérdőív sablonok alapján fókusz 
csoportokat vagy/és interjúkat készítsenek pszichiáterekkel, pszichológusokkal, 
pszichiátriai ápolókkal, foglalkoztatókkal, művészet-terapeutákkal, művészekkel 
annak érdekében, hogy felmérjék, jelenleg mennyire férnek hozzá a betegek a 
művészetterápiás ellátásokhoz adott ország egészségügyi rendszerén belül. A 
tematikus kérdések a mellékletben megtalálhatók. 

Az e-könyv azt a célt szolgálja, hogy tankönyve, kézikönyve legyen későbbi 
akkreditált online kurzusoknak és tréningeknek. Szeretné felkészíteni a segítő 
szakembereket a művészeti eszközök illetve a helyreállító igazságszolgáltatás 
elméleti és gyakorlati kereteinek ismeretére, másrészt útmutatót és továbbképzési 
lehetőséget kínál mindkét területen.  
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Művészek számára pedig olyan képzést kínál, mely a művészet társadalmi 
igazságosság, és dialógus céljára való felhasználásra készít fel.  

Maga a projekt is egy többszereplős párbeszéd a segítő szakma, a szociális 
szakma és a művészet között. A különböző országok, és egészségügyi rendszerek 
felhalmozott tudása adódik össze az MHM projektben.  

Helyzetelemzés, irányelvek 

A projekt létre hozói más Európai projektekből tettek szert arra a 
tapasztalatra, hogy különböző hátrányos helyzetű csoportok integrációját 
mennyire megsegíti a képi kifejezés. Akár kultúrák, akár generációk vagy eltérő 
társadalmi csoportok párbeszédéről van szó. A non-verbális vizuális információ 
nem csak értelmi, de (a  jobb agyféltekés feldolgozási mechanizmusok révén) 
érzelmi, empátiás átéléshez segíti a folyamat szereplőit.  

A WHO mérései szerint a pszichés betegségben szenvedők száma évről 
évre növekszik. Megsegítésük társadalmi felelősség, tüneteiknek csökkenése, 
gyógyulásuk, rehabilitációjuk gazdasági növekedést okoz a társadalomban.  A 
számítások szerint táppénzen töltött idő 20-30% idegrendszeri, lelki 
megbetegedésekre vezethető vissza. 

A művészetterápia stresszcsökkentő, lelki egészségvédő hatásairól, egyre 
több bizonyítékon alapuló kutatási eredmény született.  Kimutatták, hogy az 
alkotás, s közös alkotás elősegíti a flow élményt, megnyugtat, csökkenti az 
izolációt (Bell&Petrillo 2011, Smolarsky2015, Drake 2011, Kaimal 2016, Huotilainen 
M. és trsai 2018 ) 

Magyarországon a pszichiátriai és rehabilitációs intézetek többségében 
található vagy olyan pedagógus, művész, kézműves aki foglalkoztatóként segíti 
a betegeket vagy képzett művészetterapeuta.  Az intézmények költségvetéséből 
fakadóan heti pár órában nyújtanak vagy felügylet nyitott alkotó teret vagy heti 
pár órában félig strukturált művészetterápiás csoportot a páciensek számára. 
Ezen kívül a magán ellátáson kívül, több alapítvány, pályázati keretből működő 
civil szervezet nyújt művészetterápiás ellátást, szolgáltatást a rászorulóknak.  
Művészetterapeuták hazai ernyőszervezete a Magyar Művészetterápiás Társaság 
(MMT) 2009 óta működik. A szakmai jegyzékben (TEÁOR) a művészetterápia az 
egyéb humán egészségügyi ellátások között szerepel.  
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A kutatásban szereplőket így igyekeztünk több forrásból felkutatni, egyrészt 
a LOKA munkatársait az MMT ernyőszervezet is segítette. Felmérésük szerint 2007 
óta körülbelül 180 képzőművészetterapeuta végzett a Pécsi Egyetemen. 
Többségük az oktatásban, szociális szférában, illetve az egészségügyben 
dolgozik. Jelen kutatásban olyanokat igyekeztünk megkérdezni, akik pszichiátriai 
kórképekben érintett betegekkel dolgoznak. 

Toborzás és kutatási elrendezés 

A részvevőket önkéntes alapon kértük fel az interjúkon illetve a 
fókuszcsoportban való részvételre.  A részvétel anonim volt, nem járt érte 
tiszteletdíj, és bármikor megszakítható volt. 

H1.: fókuszcsoport : Jelen vannak a Debreceni Kenézy Kórház Pszichiátriai Osztály 
dolgozói A fókuszcsoport egy ülésben került megtartásra: 6 pszichiáter, 3 
pszichológus, 1 mentálhigiénés szakember, 2 betegfoglalkoztató. és a LOKA 2 
munkatársa Oriold Károly projekttanácsadó, Fónagy Judit projektasszisztens. A 
fókusz csoport kérdései a  mellékletben található interjú kérdésekkel 
megegyeznek. A fókuszcsoport beszélgetéséről a résztvevők beleegyezése 
mellett jegyzőkönyv készült.  

H2 interjúk: 5 alkalommal LOKA munkatársa Valachiné Geréb Zsuzsanna által 
felvéve.  A megkérdezettek: 3 művész alapképzettségű művészetterapeuta, 
2pszichológus alapvégzettségű képzőművészetterapeuta. Az 5 szakember közül 
3 akut pszichiátriai  vagy pszichoterápiás osztályos ellátásban, 1 addiktológiai 
ellátásban, 1 pedig szociális szférában, gyermek-nevelőintézetben dolgozik. Az 
interjúk kérdéseit az interjúalanyok írásban is megkaptak, mivel a közben kialakult 
világjárvány (COVID19) miatt kétséges volt a személyes találkozás lehetősége.  A 
mellékletben olvashatók a tematikus kérdések.  

MHM kutatási eredmények 

a, H1 Fókuszcsoport,  

A Kenézy kórház főorvosa ismertette a pszichiátriai ellátás jellemzőit. 
Elsősorban pszichoterápiás (csoportos és egyéni) eszközöket alkalmaznak a 
gyógyításban, a betegellátás fő célja a pszichés funkciók minél teljesebb 
visszaállítása. Egy páciens kezelése legalább négy hétig tart, amely 
hosszabbítható. A pszichológusok segítenek kiválasztani a nekik leginkább 
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megfelelő csoportokat, amelyeket utókezelésük során vagy nappali kórházi 
ellátásként látogathatnak majd. A programban részt vevő betegek a kezelés 
eredményeként jelentős változástatásra képesek a gondolkodásmódjukban, 
kapcsolataik terén, javul kommunikációs készségük, stresszkezelő képességük, 
ami lehetőséget teremt az eredeti életterükben való jobb működésre, 
munkájukhoz való visszatérésre, vagy új munkalehetőség keresésére. 

Munkaterületek 

Az Addiktológia Osztályon a multidiszciplináris teamben dolgoznak – orvos, 
pszichológus, gyógytornász, művészetterapeuta, lelkész, tapasztalati szakértő – 
minden reggel megbeszélést tart a team, amelyen beszámolnak az előző nap 
történéseiről és megállapítják, mi legyen az aktuális feladat, illetve tevékenységi 
forma. Célcsoport a szenvedélybetegek. Kettős diagnózisú betegekkel is 
foglalkoznak. (Kettős diagnózisú beteg: szenvedélybetegség mellett van más 
pszichiátriai betegsége is, pl. depresszió, bipoláris zavar.) A rehabilitációs program 
gyógyszermentes, de a betegek közel 1/3-a kap valamilyen pszichiátriai 
gyógyszert.  

Fő cél az itt kezelt betegek felépülésének biztosítása, életminőségének javítása. 
A rehabilitáció folyamán megtanulnak úgy élni, hogy szer nélkül tudják 
megoldani az életük nehézségeit, feladatait. Önismereti tréningen is részt vesznek. 

A Rehabilitációs részleg együtt dolgoznak az Addiktológiával, ahol szintén 
szakorvosok, szakorvos-jelöltek, pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek és 
művészetterapeuták tartják a foglalkozásokat. Gyógytornász segíti munkájukat. 
Minden itt kezelt beteg saját munkalappal rendelkezik, amelyen az egyénre 
szabott heti programot rögzítik. A betegek igényük és szükségleteik szerint 
relaxációs, asszertív, pszichodráma, valamint mesecsoportban, csoportokban 
vehetnek részt. Van zenés festésre is lehetőség, heti 2 alkalommal torna- és 
néptánc-foglalkozást tartanak. Ez utóbbiban a hagyományos népi kézműves 
technikák sajátíthatják el: gyöngyfűzést, nemezelést, szalmafonást, száraz 
termésekkel (pl. kukoricacsuhé) történő munka.  

Az Innovatív Pszichiátrián* akut betegeket is kezelnek. Skizofrén, hangulat- illetve 
szorongásos zavarral küzdő pácienseik vannak, valamennyien nyílt osztályon 
kezelhetőek. Naponta 3-4 féle csoportos foglalkozás valamelyikén vehetnek részt 
állapotuktól illetve igényüktől függően. Igény szerint egyéni terápiára is lehetőség 
van. Művészetterapeuta, szociális munkás és pszichológus foglalkozik a csoportok 
tagjaival.  
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A Nappali kórház köztes lépcsőfok a kórházi nyílt osztály és munka világa között 
azok számára akik még nem állnak készen a munkavállalásra. A bejáró betegek 
egyéni és csoportos terápiában részesülhetnek, de előfordulhat gyógyszeres 
kezelés is.  

Alkalmazott módszerek  

A gyógyítás csoport hangsúlyú (a munka döntően csoportokban zajlik), kognitív 
szemléletű pszichoterápiás rendszerben működik. Fő eszközük ebben a 
folyamatban a pszichoterápiás munka (melyet szükség esetén gyógyszerrel 
egészítenek ki). A kognitív pszichoterápiás szemlélet szerint a tünetek (szorongás, 
aggodalom, kényszerek, alvászavar, rossz hangulat, ismétlődő kapcsolati-, 
munkahelyi konfliktusok, önértékelési problémák, olykor testi panaszok) 
hátterében, jellegzetes gondolkodási, viselkedési mintázatok húzódnak meg.     

• Nagycsoport – ahol a páciensek és a személyzet tagjai megbeszélik, 
megjelenítik a közösségben zajló folyamatokat, problémákat, bármit, amit együtt 
szeretnének megbeszélni.  

• Kognitív csoport – a gondolkodás negatív torzításainak felismerését 
tanulják, gyakorolják, illetve alternatív gondolatokat, megoldási módokat 
keresnek, építnek be, melyek eredményeként javul az egyén kommunikációs 
készsége, stressz kezelő képessége, jelentős változástatásra képes kapcsolatai 
terén.  

• Sématerápia – a sématerápiás modell szerint gyermekkorunkban kialakult 
hibás gondolkodásmódunk a jelenben áthatja a gondolkodást, az érzelmeket, és 
gátolják tulajdonosukat a felmerülő problémák praktikus, észszerű 
megoldásában. A terápia segít ezen működésmódok felismerésében és 
alakításában  

• Mesecsoport – a világirodalom egy-egy meséjének feldolgozása történik 
csoportos formában. Az együttes átélés és befogadás különleges hangulatot 
teremt. A mese kibontása során lehetőség nyílik szimbolikus formában 
megpillantani az egyetemes emberi sorsokat, fordulópontokat, melyekben saját 
kihívásainkat és megoldásainkat is felismerjük.  

• Kerek Esztendő Csoport – az év jelentősebb eseményeiről, ünnepeiről 
történő beszélgetés csoportos foglalkozások keretében. Rajzos feladatok is 
kapcsolódhatnak a feldolgozáshoz: ceruzarajz, zsírkréta, festés, montázs 
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• Élményközpontú csoport – érzékszervi és mozgásos saját élményre épül a 
csoportmunka, ahol a hívóinger az "itt és most"-ban nyújt átélhető és 
megfigyelhető tapasztalást (pl. illatok, képek, saját mozgás, társ mozgatása, 
zenehallgatás, tapintás, stb.). Az egyéni tapasztalást csoportmunka és 
megbeszélés követi. A konkrét, valós élményeken keresztül hozzáférünk elfeledett 
emlékekhez, kevésbé kimunkált gondolatokhoz is.  

• Néptánccsoport – ismertetik, felelevenítik, ápolják a hagyományokat. 
Fontos feladat a társas kapcsolatok fejlesztése, javítása. 

• Filmcsoport – adekvát filmek közös megtekintése után beszélgetnek a 
filmekről, mellyel segítséget kapnak a saját állapotuk megismeréséhez, 
megértéséhez. Az érzelmi élet rendezésében is segítenek a filmek. 

• Kézműves terápiás foglalkozások, zenés festés – önmegnyugtatás a 
pszichotikus beteg részére, rajzos, feladatokkal: pl. szabad rajz, mandala körök 
festése. A kosár- és szalmafonás a finommotorikus készségek fejlesztését szolgálja, 
megismerteti a betegeket az anyaggal, a megmunkálás technikájával, a 
különböző eszközökkel. Ezeknek a foglalkozásoknak jelentős a 
személyiségfejlesztő hatása.  

• Színjátszó csoport – tagjai már országos versenyeken is értek el szép 
eredményeket. A játék sikerélmény nyújt, erősíti az önbizalmat. A darabokat a 
csoport tagjai választják. 

• Varrócsoport – szabadidős tevékenységet is mutat, miközben új ismereteket 
tanít. Fejleszti a finommozgásokat. A közösségben töltött idő, a csapatmunka 
módot ad arra, hogy egymás között is megnyílhassak a betegek. Ez segíti az 
orvosok, pszichológusok terapeuták munkáját is, mert új infót adhat a betegről. 

• Relaxáció – a relaxáció egy eszköz, mely a stressz, a testi és mentális 
feszültségek oldására használható. Csökkenti az idegrendszer terheltségét, 
lecsendesíteni testünk és elménk folyamatos aktivitását, hogy hatékonyabban 
tudjuk azokat a későbbiekben használni.  

• Állatasszisztált terápia – terápiás (kiképzett) kutya és tréner 
közreműködésével történik. Javítja az érzelmi, szociális és kognitív funkciókat, segíti 
a non-verbális kommunikációt, empátiát. Szorongás és stressz csökkentő hatása 
van, fejleszti az önbizalmat.  
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A terápiát a beteg személyes céljainak megfelelően alakítják, azaz a beteg célja 
megvalósításának eszköze a művészetterápia. 

Művészetterápiás módszerek 

Komplex művészetterápia – jungiánus alapokra épülő, analitikus szemléletű 
terápiás eljárás – hosszú távú, 1-3 éves terápia, ezért itt csak elemeket tudnak 
használni, a viszonylag rövid időtartam miatt.  

Az önismeretet stimuláló szocioterápiás csoportban az aktív együttműködés 
segítésére kapnak feladatokat; a gondolatok, dalok, mesék remélhetőleg az 
otthoni életben is kifejtik majd jótékony hatásukat. Verbalizálás nem mélyen, csak 
a tudatosítás szintjén történik.  

Kerek Esztendő Csoport: Az év jelentősebb eseményeiről, ünnepeiről történő 
beszélgetés csoportos foglalkozások keretében. A feldolgozás menete: 
ráhangolódás – fő téma – beszélgetés. Rajzos feladatok is kapcsolódhatnak a 
feldolgozáshoz: ceruzarajz, zsírkréta, festés, montázs. 

Irodalomterápia – verseket, meséket, novellákat, regényrészleteket olvasnak fel, 
beszélgetnek róla, esetleg képzőművészeti alkotások készülhetnek az irodalmi 
művekkel kapcsolatban. 

Zeneterápia: lehet aktív vagy passzív. Zeneműveket hallgatnak közösen, valamint 
különböző hangszereket szólaltatnak meg. A hallott zenét képekben jelenítik 
meg, elmondják szóban az érzéseiket, gondolataikat. Ritmusgyakorlatok 
végeznek a zenére, ill. együttesük is van – különböző rendezvényeken, országos 
versenyeken is eredményesen vettek részt.  

Pszichodráma: gondolatébresztő játékos feladat, irodalmi szöveg, tükörjáték – 
ilyen és hasonló feladatokkal történik a bemelegítés, ráhangolódás. Különböző 
rajzeszközökkel belső kép alakítása, majd tükörhelyzetből történő megbeszélése 
következik. Az előkészületek folyamán nem relaxációs, de halk, nyugodt 
instrumentális zene szól, közben az előre megadott témán – pl. legerősebb 
szerepem – gondolkodnak, imaginálnak a csoporttagok. Mi az életében a 
legerősebb szerep? Később beszélhetnek a képekről, megkeresik az 
erőforrásokat. 1-1 csoportfoglalkozás maximum 1 óra hosszat tart.  

 A Néptánccsoportban a hagyományokat ismertetik, elevenítik fel, ápolják. 
Fontos feladat a társas kapcsolatok fejlesztése, javítása. 
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 A Filmcsoport adekvát filmek közös megtekintése után beszélget a filmekről. 
Segítséget kapnak a saját állapotuk meg/felismeréséhez, megértéséhez. Az 
érzelmi élet rendezésében is segítenek a filmek. Tematikus filmválasztás után 
kétszer nézik meg az adott filmet két hónap különbséggel. A feldolgozás 
folyamán megbeszélik, hogy mi a különbség a filmről a két különböző időpontban 
alkotott véleményük között. 

Kézműves terápiás foglalkozások: zenés festés – önmegnyugtatás a pszichotikus 
beteg részére, rajzos, feladatok: szabad rajz v. mandalakörök a szorongásos 
betegek esetében hatékony. A kosár- és szalmafonás a finommotorikus készségek 
fejlesztését szolgálja, megismerteti a betegeket az anyaggal, a megmunkálás 
technikájával, a különböző eszközökkel. Ezeknek a foglalkozásoknak jelentős a 
személyiségfejlesztő hatása.  

A Színjátszó csoport tagjai már országos versenyeken is értek el szép 
eredményeket. A helyzetgyakorlatok sikerélmény nyújtanak, erősítik az 
önbizalmat. A darabokat a csoport tagjai választják, hozzák, előtte felkészülnek a 
műből, a szerzőből. 

A Varrócsoport szabadidős tevékenységet is mutat, miközben új ismereteket tanít. 
Fejleszti a finommozgásokat. A közösségben töltött idő, a csapatmunka – 
részművelet, közös alkotás (varrás, szövés, hímzés, patchwork) – módot ad arra, 
hogy egymás között is megnyílhassanak a betegek. Ez segíti az orvosok, 
pszichológusok terapeuták munkáját is, mert új infót adhat a betegről, pl. otthoni 
körülményekről. Erősíti a bizalmat, a biztonságérzet kialakulását. Önbizalmat ad, 
asszertivitást tanít.  

Mire jó a művészetterápia (MT)?  

A művészek és terapeuták az alábbi listát, érveket gyűjtötték össze a művészet 
lelki egészségvédelemben, gyógyításban betöltött szerepéről: 

• a MT határára a betegek gyógyulása serkentődik, cél, hogy képesek 
legyenek kiverekedni magukat a betegségből 

• önnön és mások emberi vonatkozásaival, különböző megnyilvánulásokkal 
találkoznak ez segíti az elfogadást, és a szemléletváltást egyaránt 

• megnyílnak a betegek, más oldalról is megmutatkoznak,  

• önismeret, önmagát másképp láthatja, amiről esetleg korábban nem volt 
ismerete 
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• a betegek életszerű szociális helyzeteket gyakorolhatnak szakemberek 
támogatásával 

• az alkotás segíti az érzéseiket, gondolataikat kifejezni, a nonverbális – 
verbálisba megy át, ami állapotjavulást idézhet elő. (A mentális betegek nem 
tudják kifejezni, hogy mi a problémájuk, viszont ha a művészi alkotásban 
megjelenik, a kép alapján verbálisan is ki tudják fejezni magukat.) 

• nem teljesítmény helyzetben alkothatnak – hozzászoknak, hogy ne 
szorongjanak, oldottan végezzék a munkájukat 

• a képzőművészeti alkotás a terápia hatékonyságának, a beteg 
fejlődésének, javulásának is a mutatója lehet  

• kiegészíti a diagnosztikus folyamatokat, krízis esetén gyors háttérfeltárásban 
is segíthet: más szituáció a vizsgálóorvossal való konzultáció, mint a 
művészetterápiás helyzet, olyan diagnosztikai és terápiás információt kaphat 
meg a kezelőorvos, ami a terápia hatékonyságát növeli, és a szakorvosi 
exploráció során nem feltétlenül derül ki 

• a terápia folyamatát tükrözheti a tevékenység  

• testi-lelki állapotfelmérésre is alkalmas a művészetterápia – testi, lelki 
traumák manifesztálódhatnak, amit verbálisan nem tud, nem lehet kifejezni a 
képről pedig már a csoportban is lehet beszélgetni, ezáltal feldolgozódik a 
trauma, új jelentéstartalmat is kaphat a páciens élménye  

• leírja az alkotó, hogy mit ábrázol az alkotás, később pedig beszélni is lehet 
róla, így nyomon követheti a saját fejlődését is – változás fontossága, semmi sem 
állandó, így ő is változni, változtatni tud. Nem kell beleragadnia a helyzetbe. 
Megélheti az érzéseit.  

• színesebbé teszi a működést, a terápiát, biztonságot ad arra vonatkozóan, 
hogy helyes a változás iránya – biztonságérzetet d a terapeutának is. 

• önelfogadás, „hatni tudok” érzés, hatóerő.  

• érzelmek kifejezése – fontos, h. a beteg meg tudja ragadni a saját érzelmeit,  
felismerje, meg tudja fogalmazni, így bánni is tud vele. 

• sikerélmény – önbizalomnövelés, hozzájárul ahhoz, hogy kockáztatni is 
merjen 
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• filmek, irodalmi alkotások segítenek az azonosulásban, példa láttán 
elindulhat egy tanulási folyamat  

• más szerepbe is bele tud helyezkedni.  Más nézőpontot kap, más 
szemszögből látja a saját helyzetét, ezáltal jobban megismerheti a saját, ill. 
hozzátartozók érzéseit.  

• nagy mértékben tudja csökkenteni a szorongást. Kompetencia-élményt 
ad: „én is jó vagyok valamire” 

• megkönnyíti a munka világába való átmenetet, mivel maga a művészi 
alkotás létrehozása is munkával jár, egy híd a jelen állapot (beteg lét) és a jövő 
(egészséges lét), a munkavállalás lehetősége között.  

Közös művészetterápiás tevékenységek:    

Folyamatosan közösen dolgoznak a csoport tagjai, és a terapeuták sem 
csupán a jelenlétükkel, irányításukkal vesznek részt, de konkrét tevékenységeket 
is végeznek a csoporttagokkal együtt. Pl. a fazekas foglalkozásokon készült nagy 
vázához mindenki hozzátett egy-egy maga készítette darabot, a varró körben 
együttesen készítették el a díjnyertes patchwork-takarót. A zeneterápiás és 
néptánccsoport ünnepeken, rendezvényeken lép fel a karácsonyi műsorról videó 
felvétel is készült.  

Nehézségek, korlátok 

A team tagjai közösségi konferenciákon tartanak előadásokat 
munkájukról, de írásban nem jelentetik meg eredményeiket. Nemzetközi kutatási 
eredményekről nincs ismeretük, illetve nem vesznek részt nemzetközi 
programban. 

A helyreállító igazságszolgáltatásról (restorative justice) az intézmény 
dolgozóinak részletes, konkrét ismereteik nincsenek. Megismerve az alapelveket, 
a kórház dolgozói elmondták, hogy hasonló technikákat esetenként ők maguk is 
alkalmaznak elsősorban családterápiában.  

A közös megbeszélésen még az merült fel, hogy kevés az interakciós, 
esetmegbeszélési felület művészetterapeuták és a pszichiáterek között, pedig 
mind diagnosztikus, mind terápiás előre haladással kapcsolatos többlet 
információ nyerhető a betegek kreatív folyamataiból. Nem csak a konkrét művek 
elemzéséből, de az eszközhasználat és az interakciók mintázataiból is. 
Állapotváltozást az alkotás már a megjelenés előtt sokszor megmutat. 
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Az is kiderült, hogy a művészetterapeuták bár bíznak saját tapasztalati 
ismereteikben, gyakorlati tudásukban a kurrens szakirodalmat, külföldi 
kutatásokat stb.. nem ismernek, márpedig ez nem csak a szakmai elismertséghez, 
de szakmai megértéshez is hozzájárulhatna. 

 Beszámolót követően a csoporttagok megtekintették a művészetterápiás 
foglalkoztatókat is. Csodálatos múlt századi szövőszékeken készítenek gyönyörű 
szőnyegeket, szőtteseket, a falakat művészi értékű festmények, grafikák díszítik. A 
fazekas műhelyben szebbnél szebb alkotások bizonyítják, milyen értékes munka 
folyik a Debreceni Kenézy Kórház Pszichiátriai Osztályán, amelyről a betegek is 
elismerően nyilatkoztak.   

H2 Interjú eredmények 

A pszichiátriai, addiktológiai, gyermeknevelő intézményekben dolgozó 
művészetterapeuták kislétszámú csoportokat tartanak heti 1-2 szeri 
rendszerességgel. Ritkább esetben egyéni foglalkozásokat is tartanak. A 
pszichoterápiás osztályon dolgozó kolléga több csoportot tart, nagy intézmény, 
komplex pszichoterápiás rezsim tagja. A betegek életkora 25-65 között 
helyezkedik el. Kivéve a gyermekotthonban hol ez alatti korosztály i megtalálható.  

A csoportok mellett időnként van lehetőség egyéni foglalkozásokra is, de 
jellemzően csoportos ellátási formák jellemzőek. A csoportok általában félig 
strukturáltak azaz a terapeuta viszi a keret témát, vagy technikát vagy kiinduló 
ötletet amiből a betegek szabadon alkothatnak. Az egyéni alkotásokat, 
csoportos alkotás is kiegészíti, illetve minden csoport közös beszélgetésekkel nyit 
és zár. 

Mint minden intézményesült rendszerben az össze terapeutánál kapnak  a 
páciensek egyéni terápiát, pszichiáter és pszichológus  is dolgozik a páciensekkel, 
illetve más jellegű csoportos terápiát is kapnak pl.: 

nagycsoport, szabad interakciós kiscsoport, állatasszisztált terápia, 
lovasterápia 

mozgásterápia, pszichodráma, relaxációs csoport, filmklub, meseterápia 

A művészetterapeuta mindenkor egy team tagja. Az hogy a team 
mennyire vonja be őt a betegekkel kapcsolatos megbeszélésbe az helyenként 
változik a vezetés függvényében, a kollégák általában nyitottak. 
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A páciensek nagy többsége kevert diagnózissal, sokszor személyiségzavarral 
kezelt. Legtöbbjük korai veszteségeket átélt, traumatizált személy. Több a 
hangulatzavarral küzdő, szorongásos tünetektől szenvedő illetve depressziós 
beteg is.  

A terapeuták változatos technikákat használnak és alkalmaznak (felsorolás a 
teljesség igénye nélkül): 

● nyomhagyó technikák, absztrakt módon: tus technikák, gesztusfestészet, 
firkák, geometrizáló képek, színjátékok 

● figurális alkotások bármilyen festékkel, krétával, filcekkel, ceruzával: adott 
téma köré (pl. Leuner természeti képek, vagy ünnepek, család), vagy saját 
élmények (életút, önarckép,testkép rajzok) 

● gyakran lehetnek szimbolikus asszociatív, pl. egy fogalom köré épülő 
alkotások is  

● kedvelt technika a montázs, kollázs, relief,kisplasztika,maszkok 
● leggyakoribb eszközök: akril, akvarellfestés, porpasztell, olajpasztell 
● agyag, textilek ,gyapjú, fonalak 
● történetek, jelentek festése 
● csoportos alkotás, közös festés 
● más modalitások kombinálása: zene, mozgás, irodalom 

 
A képzőművészet-terapeuták véleménye a művészet hatásmechanizmusáról: 

● A művészet terápiás hatását maga az alkotási folyamatban kereshetjük, 
alkotás, amit az ember létrehoz, valami „bennünk levő” kifejeződése.  

● Leképezi belső világunkat, énerősítő, önbizalom-növelő hatású.  
● Mivel a képalkotás nagy szerepet játszik a korai személyiség alakulásában, 

ezért gyakran későbbi, esetleg traumatizált alapélmények, fantáziák, 
álmok is csak a közvetlen képi kifejezéssel jeleníthetők meg. 

● Túl az általános csoportélményen és annak előnyein (közösségbe tartozás, 
példamutatás, elfogadás, kapcsolódás, tisztelet, stb.) a rajz, a festés, az 
agyagozás során az alkotó lét megélése, a szimbólumképzés aktivizálódása 
történik. Ebben a folyamatban lehetséges olyan élmények feldolgozása is, 
melyek szavakkal nem, vagy csak nagyon nehezen leírhatók. 

● Problémák, érzések, lelki tartalmak, feszültségek kifejezése, láthatóvá tétele, 
egy másik modalitás, a képi kifejezés segítségével.  
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● Az alkotás és az önkifejezés javítja a mentális állapotot, a művészetterápia 
biztonságos terében a csoporttagok és a terapauta visszajelzései, érzései 
segítik a mentalizációs készségek javulását, a saját érzések kifejezésének, 
megértésének képességét.  

● A csoport, mint közeg, segíti a nehéz élmények megjelenítését és 
megtartását. 

● Az akotás láthatóvá teszi a tudattalant, de az értelmezés a klines 
megértésének ütemében mehet végbe 

● Lehetőség van a próbacselekvésre, illetve egy adott probléma rajzi 
átalakítására is, ami asszociatív módon segíti a ráismerést, felismerést, 
problémamegoldást 

● A művészetterápia segít kommunikálni sokszor kimondhatatlan érzéseket, 
érzelmeket. 

● A belső tartalom materializálódása lehetőséget ad annak megvizsgálására 
biztonságos távolságból 

● Az alkotó folyamat ön-megfigyelése áthelyezi a fókuszt a végső termékről 
a cselekvés folyamatára és általa beszél a patológiáról is ami 
megkönnyebbülést hozhat 

● az elkészült munkák együttes szemlélése közösségi élmény, kapcsolódás is 
egy finom, szelíd módon. 

● kontrollálható belső építkezés csökkenti az ellenállást és szégyent 
● az alkotás sikerélményt, kompetencia élményt ad. 

 
Közösségi alkotás lehetőségeiről így nyilatkoztak az interjúalanyok: 

A teamen belül változatos a lehetőség a közös- főleg a betegekkel közös- 
alkotásra ennek leginkább infrastrukturális, logisztikai és szabad kapacitás hiány 
okai vannak  „Csak olyan szinten alkalmazom közösségben a művészetterápiát, 
ahol a betegek közösen alkotnak. Emberi erőforrás hiánya miatt, egyszerűen nincs 
arra lehetőség, hogy a személyzet is bevonható legyen, nincs rá idő.” Több 
rendszerben a terápiás keretek nem teszik lehetővé az együtt alkotást. 

Előfordul, hogy a művészetterapeuta arról nyilatkozott: a kiégéssel küzdő nevelők 
számára havi rendszerességgel bevezetett önismereti képzőművészetterápia 
tervben van, ahol ugyanazokat a feladatokat kipróbálhatják, 
megtapasztalhatják, amiket a kliensek. 
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Illetve két alkalommal nyilatkozta valaki, hogy időnként az ápolók is 
bekapcsolódnak az művészeti folyamatba,  „az alkotásban nincs különbség 
beteg és egészséges ember között” 

A beteg hozzátartozóival való közös művészeti alkalmak egyik helyen sem tudnak 
megvalósulni.  

A gyermekotthonban  olyan eset van, ha egy családból a testvérek mind egy 
otthonban vannak elhelyezve, akkor  van számukra külön művészetterápiás 
foglalkozást, külső családtagok bevonása sokszor megvalósíthatatlan.  

Ez azért is érdekes tapasztalat, mert a pszichés beteg sok olyan érzést meg tud 
fogalmazni az alkotásban amit családtagjaival szavakban nem tud megosztani, 

másrészt pont abban a térben ahol 
egészségesebbnek érzi magát, azon a 
területen ahol örömök érhetik nincsenek 
jelen hozzátartozói. Jó lenne olyan 
alkalom amikor a képeken keresztül 
találkozhatnának a családtagok, új 
jelentésekkel, tapasztalatokkal 
gazdagodva egymásról. 

Művészetterápiát népszerűsítő érvek  a 
döntéshozók felé? 

Megkérdeztük a művészetterapeutákat 
mik lennének azok a szavak amik 
népszerűsítik a képzőművészetterápiát, 
baloldali szófelhőben olvashatók a 
javaslatok 

Kommunikáció a szavakon túl, felszabadult alkotás , szorongásoldás, 
értékesség érzésének,emberközpontú, kifinomult technika, az alkotás gyermeki 
öröme, a kreatív szabadságot képes a tragikus események, veszteségek 
feldolgozásában is segíteni, önkifejezés, érzelemszabályozás, nyugalom, flow, 
intimitás, kinyílás, öröm, megfogalmazni, létrehozni önmagát,, új szemlélet, 
perspektíva, kipróbálni, transzformálni, kompetencia, gyógyulás, kreativitás 
fejlesztés, személyiségfejlesztés. 
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Adatok kiértékelése 

Mind a fókuszcsoport, mind az 
interjúk megerősítették a 
képzőművészet egészségre 
gyakorolt pozitív hatásának 
hipotéziseit. A gyakorló terapeuták 
által összefoglalt gyógyító hatások 
egybevágnak Lusenbrick által 
megfogalmazott kifejezésterápiák 
hatásmechanizmusaival, Expressive 
Therapies Continuum-ETC- 
(Lusenbrick, Kagin 1978) . Lusenbrick 
szerint a páciensek különböző 
szinteken használják a kreatív 
folyamatokat, és azok különböző 
szinteken hatnak rájuk mely összevág az agy neuropszichológiai információ 
feldolgozó mechanizmusaival.                                              image: 
http://safecrossingsfoundation.org/ 

Az első a kinesztetikus, szenzoriális (érzékelő) szint itta legfontosabb 
jellemzők és élmények a kliensek számára: a tapintási tapasztalatok, anyagok 
minősége fluiditás, kenhetőség, durvaság, és olyan mozgásos élmények, mint 
ritmus, textura, érzések és, illatok, az interakció az eszközökkel, anyagokkal. Ez a 
szint a nagyon korai, preverbális igényeknek felel meg. Amikor a csecsemő 
élménymintázatait a környezetből jövő illetve a saját testéből származó ingerek 
amodális illesztése (pl.intenzitás kontúr, ritmus, tónus,) illetve a keresztmodalitás 
különböző érzékszervekből érkező ingerületek összehangolásának képessége 
jellemzi (D. Stern, 2002). Ez az illesztés az alapja a korai testi és érzelmi állapotok 
megélésének (vitalitás affektusok), s a gondozó érzelmi élményeket szabályozó 
mintákat bocsát a csecsemő rendelkezésére, képes növelni a csecsemő agyi 
állapotainak komplexitását és koherenciáját  A felbukkanó szelférzet és a vitalitás-
affektusok Stern szerint az absztrakt festészet, a kortárs, improvizatív zene, illetve a 
tánc által ragadhatók meg leghitelesebben(Stern 2010). Mivel a traumatikus 
élmények ( elhúzódó komplex traumánál, vagy PTSD esetében amelyek gyakori 
előzményei és összetevői a pszichés és pszichiátriai zavaroknak Turner 2004, Thoits, 

http://safecrossingsfoundation.org/
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Kessler 1985) disszociációt idéznek elő az emlékekben, illetve élmény 
mintáztokban feltételezhetjük hogy a nehezen verbalizálható élmények 
felbukkanása összefügg a szenzoriális élményen keresztül is összefügg az alkotási 
folyamattal, művészetekkel. Ki kell emelni it azokat a jelenkori kutatásokat melyek 
a különböző médiumok érzelmi szabályozó (stresszcsökkentő) hatását igyekeznek 
vizsgálni (Iskovitz, Czamansky 2018). Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a 
folyékonyság és kontrollálhatóság együttesen hatnak a legkedvezőbben, 
legmegnyugtatóbban.  

Ugyanígy több kutatás folyik az agyag terápiás használatával kapcsolatban, 
mely tapintási érzékletenkeresztül segíti az érzelemszabályozást és fejelszti a 
szenzomotoros készségeket Elbrecht 2014) 

A második szint a perceptuális –affektív (érzékelő, érzelmi) szint ahol a fókusz az 
önkifejezésen, vizualizáción, képalkotáson, mintaalkotáson van, az érzelmek és 
érzetek megjelenítésén (ahol persze ehhez asszociációk, gondolati tartalmak is 
kapcsolódhatnak) de maradhat ez a gesztusok és sz érzelmek elsődlegességének 
szintjén is.  Az ábra, kép, alak elkészítése öröm érzetet ad, és elégedettséget vagy 
megkönnyebbülést. Ez a Sterni magszelf érzetekhez, énhatékonysághoz, 
koherencia érzésekhez kapcsolódik; közös alkotásnál pedig az interszubjektivitás, 
egymásra hangolódás élményét adhatja  a klienseknek. A belső érzelmek, a 
szubjektív valóság materializálódik ilyenkor és válik megoszthatóvá a másik 
jelenlétében. Ez az a szint ahol az érzelemszabályozás újra tanulható, fejleszthető, 
megélhető. A művészetterápia érzelmi regulációt elősegítő hatásai is az elmúlt 
években kerültek a kutatók látókörébe elsősorban  a stresszcsökkentés (Kaimal G. 
2016, 2018), a szorongás (Chambala 2008, Smolarsky 2015) és a 
személyiségzavarok hangulati ingadozásának terápiás megközelítése kapcsán 
(S. Haeyen 2015).  

A harmadik szint a kognitív, szimbolikus szint itt az alkotás tervezéssel kapcsolódik 
össze. Komplex élmények, emlékek és gondolatok megjelenítése. A z alkotott kép 
a klines szempontjából tárháza lesz egy csomó jelentésnek, asszociációnak, 
egymásra rétegzett gondolatnak ami már az alkotás közben illetve azt követően 
kerül kibontásra. A narratív- szelf (Stern,2002), önreflexió, mentalizáció az alkotás 
ezen szintjéhez kapcsolható fogalmak. A kognitív pszichoterápia mentaizációs 
aspektusa kurrens megközelítése a művészetterápiának, különösen az angolszász 
országokban (Harvesteen 2015). Ebben az értelmezésben a terápiás hatásban 
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egyformán jelentős az alkotási folyamat és maga  az alkotás illetve az ahhoz 
kapcsolt egyéni illetve csoportterápia esetén a csoport tagoktól származó 
reflexiók Az alkotási folyamat illetve az alkotáshoz való viszony itt hordozója, és 
tükre lesz gondolkodási sémáknak, attribúcióknak, és elvárásoknak. Azok a 
művészetterápiás technikák amik vizualizációval, imaginációval kapcsolják össze 
az alkotást szintén ezen a szinten működnek legtöbbször. Az eszköz és a módszer 
itt a kliens számára másodlagos a tartalom van számára a fókuszban, s amit ez ő 
belőle megjelenít, kifejez. Természetesen súlyos pszichiátriai állapotokban nem 
biztos, hogy a betegek képesek ezen a szinten megélni a művészetterápiát. 

A negyedik szint a kreatív szint ami integrálja a három korábbit integrálja. 

Képzési és tréning javaslatok 

Egészségügyi szakdolgozók számára  

● a helyreállító igazságszolgáltatás és helyreállító művészet elmélete és 
gyakorlata 

● a művészet mint a nonverbális párbeszéd  és a személyes közlés 
komunikációs csatornája 

● a passzív művészetterápia és a közösségi művészet előnyei 
● A nyitott műhelyek, alkotócsoportok előnyei pszichiátriai otthonokban, 

klinikákon és ambulanciákon gyógyítási és prevenciós céllal   
● a művészetterápia mint kiégés megelőző és önkarbantartó módszer 

egészségügyben dolgozók számára  
● kapcsolatteremtés a betegekkel közös alkotás által 

 

Képzés művészek és művészetterapeuták számára 

● a helyreállító igazságszolgáltatás és helyreállító művészet elmélete és 
gyakorlata 

● művészet, katarzis, passzív művészetterápia a művészet hangula tés 
önreflexió szabályozó hatásai  

● A művészet célja, hogy  tükrözze a szenvedést,vagy a művészet mint 
narratíva, mely egy másik perspektívából meséli el az egyénélettörténetét. 
Playback színház és improvizációs technikák a vizuális művészetekben, ahol 
a beteg a szerkesztő a művész az alkotó kéz szerepét ölti be. Milyen hatása 
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van egyénre és közösségre ha a szenvedő élettörténetét egy képzőművész 
illusztrálja?  

● a művészet mint a szépség, optimizmus és hála kifejezőeszköze (pozitív 
pszichológia a művészetterápiában) 

● együttes közösségi művészet egészséges és lelki gondokkal küzdőknek 

Összegzés 

 Bár a pilot kutatásnak arra sikerült rávilágítani, hogy a művészetek javítanak 
a lelki betegek állapotán a jövőben további kutatási bizonyítékok szükségesek a 
hatás nagyságának megállapításához. Az interjúk alapján van olyan elméleti 
keret, amely több szintjét is képes értékelni a tapasztalatoknak, de leginkább leíró 
jelleggel.  

 A helyreállító igazságszolgáltatás értékei, és elvei kevésbé ismertek 
Magyarországon, bár intuitív módon a terapeuták lehet, hogy alkalmaznak 
eszközöket (elsősorban mediációban, konfliktuskezelésben, erőszakmentes 
kommunikációban).  

 A művészetterápiában a közösségi alkotás az egészségügyi rendszeren 
belül nem megoldott. Sokszor a túlterheltség, időhiány vagy a keretek 
szabályozottsága nyomán.  

 Nagyon hiányzik a betegek és családjaik, illetve a társadalommal 
egészséges tagjaival való közös alkotás. Bár Budapesten minden évben 
megrendezésre kerül a PsyArt Maraton mely egy 24 órás szabad festés adott téma 
körül a Moravcsik Alapítvány rendezésében. De ezen a fórumon az alkotást 
diszkusszió, vagy érzelmi reflexió nem követi. A témákat sem a betegek hozzák, 
hanem az alapítvány munkatársai. Vannak olyan galériák mint a TártKapu 
Galléra vagy az  ArtBrut galéria ahol pszichés betegek alkotásait lehet 
megtekinteni, megvásárolni, így ott a többségi társadalom passzív befogadó 
művészetterápia keretén részesülhet a betegek lelki valóságából.  

Az együtt-alkotás, teremtés lehetőségét ki kellene szélesíteni, mert ez lehetne az 
alapja egy társadalmi párbeszédnek. 
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Melléklet 

Tisztelt kitöltő! 

Jelen kérdőív mentális betegeket ellátó intézményekben, szervezetekben 
dolgozó (vagy dolgozott) művészetterapeutáknak, művészeknek szólnak. Aki 
több intézményt is ismert a jelenlegi munkahelyének tapasztalatait fogalmazza 
meg. A kérdőív anoním. 

 Kérem 2-3 mondatban válaszoljon a feltett kérdésekre. 

1., Szervezete, intézménye milyen ellátást, szolgáltatásokat  biztosít? 

2., Kik az intézmény célcsoportjai, kik használják a szolgáltatásokat? 

3., Vannak mentális betegségekkel küzdők a kliensei között? 

4., Szervezete speciális szolgáltatásokat nyújt a mentális betegeknek, ha igen 
melyek azok? 
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5.,  Le tudná írni egy átlagos munkanapját? 

6.,  Hogyan fogalmazná meg a képzőművészetterápia hatásmechanizmusát 2-3 
mondatban? 

7.,  Soroljon fel párat azon művészetterápiás technikák közül melyeket 
előszeretettel használ mentális betegekkel? 

8. Vannak e olyan  alkalmak illetve lehetőségei amikor a művészetterápiát 
közösségi szinten alkalmazza? (pl. betegek és személyzet közös alkotása). (. 
Válaszát indokolja. Ha nem akkor jelölje, ha szükségesnek látná ezt, s fogalmazza 
meg mire lenne szükség ehhez) 

9. Vannak e olyan alkalmak illetve lehetőségei amikor a művészetterápiát a 
klienssel és hozzátartozóival közösen alkalmazza? (Válaszát indokolja. Ha nem 
akkor jelölje, ha szükségesnek látná ezt, s fogalmazza meg mire lenne szükség 
ehhez) 

10. Mi lenne az a két mondat, amellyel a művészetterápiát népszerűsítené a 
döntéshozók felé? 

--------------------------------------------------ooooo------------------------------------------------- 

Tisztelt kitöltő! 

Sok szeretettel meghívjuk, hogy vegyen részt kutatásunkban, mely a Mental 
Health Matters through Restorative Art (MHM) projekt részét képezi. Az MHM 
Projektet az Európai Bizottság Erasmus+ Programon keresztül finanszírozza. Az MHM 
célkitűzése, hogy hat szervezet közötti stratégiai partnerség keretén belül 
támogasson és létrehozzon egy felnőttképzési innovatív tananyagot, mely a 
résztvevő országokban (Nagy Britannia, Ciprus, Görögország, Spanyolország, 
Magyarország) élő mentálhigiénés szakemberek, művészetterapeuták, és a 
resztoratív igazságszolgáltatás képviselőinek  tapasztalatain és valódi 
szükségletein alapszik. Az MHM E-tananyagokat fog szerkeszteni és akkreditálni 
melyek a felnőtt oktatásban résztvevők tudását fogják gyarapítani, segítve ezzel 
szakmai fejlődésüket. Ez a kérdőív anonim, és minden adatot az MHM kutatási 
céljaira fogunk felhasználni.  

Előre is köszönjük részvételét! 
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1. Országa: Magyarország 
2. M ilyen korcsoporttal dolgozik? 

o < 25 
o 25-34 
o 35-44 
o 45-54 
o 55-64 
o 65+ 

3. Tanulmányai és az élethosszig tartó tanuláshoz való viszonya 
3.1.  Mi az Ön végzettsége 

o Általános iskola 
o Szakgimnázium 
o Gimnázium 
o Főiskola 
o BA egyetemi képzés vagy azzal egyenértékű 
o Ma egyetemi képzés vagy azzal egyenértékű 
o Doktori fokozat vagy azzal egyenértékű 

3.2. Részt vesz-e jelenleg továbbképzésen? 
o Munkahelyi képzésen igen (nem formális oktatásban) 

 

o Más jellegű továbbképzésen (kérjük részletezze?) 
 

4. Mi jelenlegi foglalkozása? 
 

5. Kérjük, jelölje, ha szeretne részt venni ingyenes Continuous Professional 
Development (CPD) által akkreditált e-kurzuson?  

 

Köszönjük az  együttműködők és a  

partnerszervezetek  segítségét és közös munkáját! 
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Κεφάλαιο 4 Η χρήση της Αποκαταστατικής Τέχνης στις Δομές 
Ψυχικής Υγείας 
 
Μποντόζη Ροδάνθη ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ 
Ερμιόνη Δελλή ΑΣΚΤ 
Σκάλτσας Γιάννης ΑΣΚΤ 

Περίληψη 44 

Η ελληνική ομάδα συμμετέχει στο έργο MHM με τη συνεργασία δύο επίσημων 
μερών σχετικά με τη σύγκλιση της τέχνης και της θεραπείας σε θέματα Ψυχικής 
Υγείας (Art residencies project, Art4more festival κ.ά.). Το πρώτο μέρος είναι η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ένα δημόσιο ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η 
Α.Σ.Κ.Τ. συμμετείχε στην ερευνητική διαδικασία με την ομάδα ελέγχου «Restorative 
Art», με πέντε (5) εκπροσώπους / φοιτητές-φοιτήτριες που έχουν συμμετάσχει σε 
προγράμματα θεραπείας / αποκατάστασης μέσω της τέχνης ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας, κατά τα τελευταία δύο χρόνια σπουδών τους. Το 
δεύτερο μέρος είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΔΡΑ, ένας οργανισμός για την 
προώθηση της ψυχικής υγείας και την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων 
ομάδων. Η ΕΔΡΑ συμμετείχε στην ερευνητική διαδικασία με την ομάδα ελέγχου 
«Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας», με πέντε (5) εκπροσώπους / επαγγελματίες ή 
εθελοντές ψυχικής υγείας που είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα για την 
ενδυνάμωση ατόμων μέσω της τέχνης είτε ως συντονιστές είτε ως εκπαιδευόμενοι, 
παρατηρητές ή ως υποστηρικτές.  

Η μεθοδολογία (1-15 Μαρτίου) περιλάμβανε τη συμπλήρωση του επίσημου 
ερωτηματολογίου ΜΗΜ από τα μέλη των δύο ομάδων ελέγχου. Τα ερωτηματολόγια 
συγκεντρώθηκαν, αποδελτιώθηκαν και τελικά έδωσαν πολύ ενδιαφέροντα 
δεδομένα σχετικά με τη θεραπεία και την αποκατάσταση μέσω της τέχνης στον 
τομέα της Ψυχικής Υγείας (16-30 Μαρτίου).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν ανατροφοδότηση για τη συνέχιση της 
συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων. Παρέχουν επίσης δεδομένα για την ανάπτυξη 
νέων πρακτικών σε προγράμματα αποκατάστασης μέσω της τέχνης, τον ρόλο 
ενός θεραπευτή-καλλιτέχνη σε μια μονάδα ψυχικής υγείας και τη συν-δημιουργία 
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έργων τέχνης από καλλιτέχνες, θεραπευτές και άτομα με θέματα ψυχικής υγείας / 
υπό ψυχική θεραπεία. 

Λέξεις κλειδιά: κατοικίες τέχνης, θεραπεία μέσω τέχνης εικαστική θεραπεία,  ψυχική 
υγεία, θεραπευτής-καλλιτέχνης, έργα τέχνης, διαδικασία συν-δημιουργίας έργου 
τέχνης 

1. Εισαγωγή  

Η ελληνική ομάδα συμμετέχει στο έργο MHM με τη συνεργασία δύο επίσημων 
μερών σχετικά με τη σύγκλιση της τέχνης και της θεραπείας σε θέματα Ψυχικής 
Υγείας (Ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης, Art residencies project, Art4more festival 
κ.ά.). 
Στόχοι του προγράμματος είναι η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών μεθόδων 
θεραπείας όπου είναι υψίστης σημασίας για άτομα που πάσχουν από ψυχική 
ασθένεια και ιδιαίτερα για όσους διαμένουν σε μονάδες ψυχικής υγείας που έχουν 
βιώσει  ή βιώνουν το στιγματισμό και την κοινωνική περιθωριοποίηση. 
Γι’ αυτό το λόγο, το ευρωπαϊκό έργο “Mental Health Matters through Restorative 
Art” (MHM), στοχεύει στη δημιουργία, στην πιλοτική εφαρμογή και διάδοση 
εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων που να συνδυάζουν τις εικαστικές τέχνες ως 
θεραπευτικό εργαλείο με τις αρχές της αποκαταστασιακής δικαιοσύνης. Το ΜΗΜ 
αποτελείται από τους εταίρους: Restorative Justice for All (Ηνωμένο Βασίλειο) 
Συντονιστής φορέας, Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» & Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Ελλάδα), 
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Κύπρος), Lélekben Otthon Közhasznú 
Alapítvány (Ουγγαρία) και FUNDACION INTRAS (Ισπανία).  
Για την Ελλάδα, το πρώτο μέρος, είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ένα 
δημόσιο ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η Α.Σ.Κ.Τ. συμμετείχε στην ερευνητική 
διαδικασία με την ομάδα ελέγχου «Restorative Art», το δεύτερο μέρος δε, είναι η μη 
κερδοσκοπική εταιρεία ΕΔΡΑ, ένας οργανισμός για την προώθηση της ψυχικής 
υγείας και την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων. Η ΕΔΡΑ 
συμμετείχε στην ερευνητική διαδικασία με την ομάδα ελέγχου «Επαγγελματίες 
Ψυχικής Υγείας». 
 

2. Μεθοδολογία 

Η ερευνητική μεθοδολογία (1-15 Μαρτίου) περιλάμβανε τη συμπλήρωση του 
επίσημου ερωτηματολογίου ΜΗΜ από τα μέλη των δύο ομάδων ελέγχου. Τα 
ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν, αποδελτιώθηκαν και τελικά έδωσαν πολύ 
ενδιαφέροντα δεδομένα σχετικά με τη θεραπεία και την αποκατάσταση μέσω της 
τέχνης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας (16-30 Μαρτίου). Παρέχουν  δεδομένα για 
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την ανάπτυξη νέων πρακτικών σε προγράμματα αποκατάστασης μέσω της 
τέχνης, τον ρόλο ενός θεραπευτή-καλλιτέχνη σε μια μονάδα ψυχικής υγείας και τη 
συν-δημιουργία έργων τέχνης από καλλιτέχνες, θεραπευτές και άτομα με θέματα 
ψυχικής υγείας / υπό ψυχική θεραπεία. 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας διασφαλίστηκαν τα προσωπικά δεδομένα 

των συνεντευξιαζόμενων καθώς και το επαγγελματικό απόρρητο.  

3. Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά με την ένταξη της 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1984. Μέχρι τότε λειτουργούσαν μόνο δημόσια 
και ιδιωτικά άσυλα, τα οποία περιέθαλπαν τους ψυχικά νοσούντες.  
Η αλήθεια είναι όμως πως για να ξεκινήσει η συζήτηση για την ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση αλλά και για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών, εν γένει, στην 
Ελλάδα δεν συνέβαλλε μόνο η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και 
ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο προκάλεσε την διεθνή κατακραυγή για το πως 
συμπεριφερόταν το ελληνικό σύστημα υγείας στους πάσχοντες από μία ψυχική 
νόσο.  
Στην Ελλάδα μέχρι και το 1980, τα άτομα που έπασχαν από κάποια ψυχική πάθηση 
μπορούσαν να λάβουν βοήθεια μόνο από τα δημόσια και ιδιωτικά ψυχιατρικά 
ιδρύματα. Δεν υπήρχε, η μέριμνα για την δημιουργία αλλά και την λειτουργία 
ψυχιατρικών τμημάτων στα γενικά νοσοκομεία για την βραχεία παραμονή των 
πασχόντων είτε για την δημιουργία δομών έξω-νοσοκομειακής  φροντίδας 
(Μανδιανός, 1994).   
Τα ψυχιατρεία είχαν την μορφή ασύλων στα οποία οι πάσχοντες διαβιούσαν εκεί 
για πάρα πολλά χρόνια (ίσως και ισοβίως). Το πιο γνωστό ψυχιατρικό ίδρυμα, είναι 
εκείνο της Λέρου. 
Στο ψυχιατρείο της Λέρου, κατασκευάστηκε το 1958, στους εγκαταλελειμμένους 
κοιτώνες του ιταλικού στρατού. Η αρχική κατασκευή στόχευε στο να είναι σε θέση 
να εξυπηρετήσει, περίπου τα 650 άτομα. Με την πορεία όμως των χρόνων, το 
συγκεκριμένο ψυχιατρείο λάμβανε συνεχώς νέα περιστατικά και έφτασε το 1980 να 
έχει περίπου 4.000 άτομα .  
Κάθε προσωπικό γνώρισμα, ακόμα και το όνομα, έπαυε να υφίσταται όταν ένας 
ασθενής έφθανε στο νοσοκομείο της Λέρου, καθώς το μοναδικό γνώρισμα που 
είχαν και που τους ακολουθούσε κατά την διάρκεια της διαμονής τους εκεί ήταν 
ένας απλός αριθμός.  
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Οι μετακινήσεις των πασχόντων από τα ψυχιατρεία της ηπειρωτικής Ελλάδας προς 
το θεραπευτήριο της Λέρου δεν πραγματοποιούνταν με βάση ιατρικά κριτήρια και 
γνωματεύσεις αλλά με κοινωνικά γνωρίσματα, με το βασικότερο από όλα να μην 
έχει το άτομο υποστηρικτικό περιβάλλον, που θα το αναζητήσει και θα επιθυμεί να 
δει τις συνθήκες διαβίωσης του πάσχοντα, για τον λόγο αυτό και το «Κρατικό 
Θεραπευτήριο της Λέρου» χαρακτηρίστηκε ως «αποθετήριο ψυχών» 
(Christodoulou et al, 2012).  
Η κατάσταση στο «Κρατικό Θεραπευτήριο της Λέρου» έγινε διεθνώς γνωστή και 
προκάλεσε την διεθνή κατακραυγή μέσα από ένα ρεπορτάζ, το οποίο 
πραγματοποίησε το κρατικό κανάλι της Αγγλίας το BBC. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να ξεκινήσει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε ως στόχο την δημιουργία έξω-
νοσοκομειακών μονάδων- οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα 
διαμερίσματα- αλλά και την ίδρυση ψυχιατρικών τμημάτων στα γενικά νοσοκομεία.  
Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ξεκίνησε μετά το σκάνδαλο της Λέρου. 
Στην αρχή το πρόγραμμα αυτό ονομάστηκε Λέρος Ι και Λέρος ΙΙ και είχε ως στόχο 
την αποσυμφόρηση και την σταδιακή ολοκληρωτική μετακίνηση των ατόμων που 
διέμεναν στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου.  
Στην συνέχεια και μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε η 
ουσιαστική ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Με την υλοποίηση του 
Κανονισμού 815/84 της Ε.Ο.Κ.  
Σε συνέχεια και μετά το σκάνδαλο της Λέρου ξεκίνησε ένας διαρκής αγώνας 
αποϊδρυματοποίησης της ψυχικής υγείας. 
Για το λόγο αυτό, το 1950, ξεκινάει η προσπάθεια δημιουργίας ενός Εθνικού 
Προγράμματος στήριξης και υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων.  
Το κίνημα αυτό ξεκίνησε και στηρίχθηκε σε άτομα που εργάζονταν στο τομέα της 
ψυχικής υγείας αλλά και σε λήπτες υπηρεσιών. Αυτό που ήθελαν να επιτύχουν ήταν 
όχι μόνο ένα πέρασμα από τα άσυλα σε μονάδες ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης αλλά και την κατάργηση του στίγματος της ψυχικής πάθησης.  
Η αποασυλοποίηση είχε τρεις βασικές παραμέτρους, την μείωση μακροχρόνιων 
εισαγωγών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, την κατάργηση του στίγματος αλλά και 
την επανένταξη των ψυχικά νοσούντων στην κοινότητα. 
Για το λόγο αυτό το 1997 στο πλαίσιο της δράσης για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, των ψυχικά νοσούντων και των ατόμων με νοητικά 
προβλήματα, από την αγορά εργασίας, δημιουργήθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα για 
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την υλοποίηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης το Ψυχαργώς, το οποίο 
σχεδιάστηκε να διαρκέσει δέκα έτη.  
Το πρόγραμμα αυτό χωρίστηκε σε τρείς φάσεις: 
Στην Πρώτη Φάση του Προγράμματος Ψυχαργώς (1997-2001) ξεκίνησε με τρεις 
βασικούς στόχους: 
• Την βελτίωση των δομών 
• Την καλύτερη εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας  
• Την ανάπτυξη κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων των ληπτών 
(https://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?ID=26188&nt=18&lang=1) 
Το 2001 στην αξιολόγηση του προγράμματος δόθηκε βάση στην περαιτέρω 
αποασυλοποίηση των ψυχικά νοσούντων με την κατασκευή  
• 92 ξενώνων  
• 14 οικοτροφείων  
• 94 προστατευόμενων διαμερισμάτων  
• 1 οικοτροφείο για παιδιά με αυτισμό  
• 75 εργαστήρια κατάρτισης ψυχικά ασθενών 
• 1 Κέντρο Ημέρας για πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα 
• 6 ψυχιατρικά τμήματα σε Γενικά Νοσοκομεία 
 (https://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?ID=26188&nt=18&lang=1) 
Η Δεύτερη Φάση του Προγράμματος Ψυχαργώς (2001-2010) επικεντρώθηκε κατά 
κύριο λόγο στην δομή που θα λάμβανε η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Πιο 
συγκεκριμένα, δόθηκε προτεραιότητα στην δημιουργία ψυχιατρικών τμημάτων στα 
περισσότερα Γενικά Νοσοκομεία, στην προσφορά πρωτοβάθμιας φροντίδας, 
στην δημιουργία ακόμα περισσοτέρων δομών εξωνοσοκομιακής φροντίδας αλλά 
και στην τομεοποίηση. 
Κύριος στόχος και σε αυτή την φάση του προγράμματος, όπως σε όλο το 
πρόγραμμα του Ψυχαργώς, είναι η αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών και η 
επανένταξη τους στην κοινότητα.  
Συνολικά το πρόγραμμα έχει καταφέρει να κλείσουν όλα τα ψυχιατρικά νοσοκομεία 
εκτός από τα δύο μεγάλα της Αθήνας, που είναι ο στόχος της τρίτης φάσης του 
προγράμματος. 
Στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την ένταξη των ατόμων που 
πάσχουν από κάποιου είδους ψυχική πάθηση στην κοινότητα αλλά και στην αγορά 
εργασίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ψυχικά πάσχοντες, εξαιτίας του 
στίγματος που τους ακολουθεί δεν έχουν πρόσβαση στην εργασία. Για το λόγο 
αυτό έχουν δημιουργηθεί πολλά προγράμματα και οργανώσεις (τύπου Κοι.Σ.Π.Ε.) 

https://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?ID=26188&nt=18&lang=1
https://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?ID=26188&nt=18&lang=1
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για την εργασιακή αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικά νοσήματα (Νικολάου, 
2011).  
Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του τρίτου κύκλου του προγράμματος 
Ψυχαργώς (2010-2020). Είναι επικεντρωμένο στην στήριξη οργανώσεων αλλά και 
επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν άτομα με ψυχικά νοσήματα  
Στεγαστικές Δομές: Τα οικοτροφεία 
Τα οικοτροφεία ήταν μία από τρεις βασικές δομές του Προγράμματος Ψυχαργώς. 
Τα οικοτροφεία είναι δομές μακρόχρονης ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και 
υποστηρίζουν άτομα τα οποία από τις συνεχόμενες νοσηλείες έχουν χάσει τις 
βασικές τους δεξιότητες και δεν μπορούν να διαβιώσουν μόνοι τους στην 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο της ζωής τους.  
Τα άτομα που διαβιούν στα οικοτροφεία είναι άτομα, ενήλικα συνήθως, που 
πάσχουν από σοβαρές ψυχικές παθήσεις και συνοδά ψυχικά νοσήματα. Τα άτομα 
αυτά, τα οποία στην ελληνική βιβλιογραφία τα ονομάζουμε «ενοίκους» διαβιούν, 
συνήθως για χρόνια σε μια δομή. Η δομή αυτή είναι το σπίτι τους και έχουν ακριβώς 
τα ίδια δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις που έχουμε όλοι απέναντι στο χώρο που 
διαβιούμε. Όσον αφορά τις οικογένειες των ενοίκων είναι συνήθως παρούσες στην 
ζωή τους αλλά λόγω της ιδιαίτερης ψυχικής ή νοητικής τους κατάστασης δεν 
μπορούν να υποστηρίξουν την διαβίωση μαζί τους, είναι βέβαια και πιθανό οι 
οικογένειες να μην  επιθυμούν επαφή με τον ένοικο, πράγμα που συνήθως 
επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη ψυχική τους υγεία (WHO, 
2009) .   
Είναι δομές, οι οποίες απαρτίζονται από πολυκλαδικές ομάδες, τα άτομα που 
απαρτίζουν τις πολυκλαδικές ομάδες είναι υπεύθυνα για να  βοηθήσουν τους 
ενοίκους να επανακατακτήσουν τις βασικές δεξιότητες που έχουν λόγω των 
πολύχρονων νοσηλειών. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες στην πιο απλή τους μορφή 
άπτονται σε τομείς της καθημερινής ζωής, όπως η προσωπική υγιεινή, η 
περιποίηση του προσωπικού τους χώρου κ. α, αλλά και σε πιο σύνθετες μορφές, 
όπως η εκμάθηση ενός ενήλικου ατόμου να τρώει με τον σωστό τρόπο, η 
ψυχολογική και κοινωνική τους στήριξη. Ο βασικότερος στόχος όλων των ατόμων 
που εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι η αποκατάσταση των ενοίκων 
στο κοινωνικό σύνολο, από το οποίο είχαν αποκοπεί εξαιτίας των νοσηλειών αλλά 
και η καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική πάθηση (Masse et 
al, 1987). 
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Οι πολυκλαδικές ομάδες αποτελούνται από τον επιστημονικά υπεύθυνος, τον 
ψυχίατρο, το ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό, τον εργοθεραπευτή, τους 
νοσηλευτές ψυχικής υγείας αλλά και τους γενικών καθηκόντων. Ο κάθε 
επαγγελματίας υγείας από την θέση που κατέχει συμμετέχει στην εκμάθηση των 
βασικών δεξιοτήτων των ενοίκων αλλά και την στήριξή τους στους βασικούς 
κανόνες διαβίωσης. 
Τα οικοτροφεία «Ιπποκράτης Ι» και «Ιπποκράτης ΙΙ» 
Τα οικοτροφεία Ιπποκράτης Ι και Ιπποκράτης ΙΙ λειτουργούν από το 2003 και 2004, 
σε Ίλιον και Περιστέρι αντίστοιχα και ανήκουν στην Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ». 
Τα οικοτροφεία εξυπηρετούν ενήλικα άτομα που πάσχουν από ψυχικές παθήσεις 
και νοητική υστέρηση. Προσφέρουν υπηρεσίες που άπτονται της στέγασης, της 
καθημερινής διαβίωσης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κοινωνική και 
ψυχολογική στήριξη αλλά και υπηρεσίες εργοθεραπείας.  
Το οικοτροφείο Ιπποκράτης Ι ξεκίνησε την λειτουργία του στις 23 Ιανουαρίου 2003 
σύμφωνα με τον νόμο Ν2716/99 και στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του 
προγράμματος Ψυχαργώς με σκοπό την αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών. 
Το οικοτροφείο φιλοξενεί 15 άτομα με ψυχικά νοσήματα αλλά και δευτερογενείς 
ψυχικές παθήσεις (https://www.edra-coop.gr/el/draseis/monades-psixikis-
ugeias/ipokratis-1).  
Το οικοτροφείο Ιπποκράτης ΙΙ ξεκίνησε την λειτουργία του στις 23 Μαρτίου 2004 στα 
πλαίσια του νόμου Ν 2716/99, το οποίο υπαγόταν στην Β' Φάση του 
Προγράμματος Ψυχαργώς με στόχο την αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών. 
Στο οικοτροφείο διαμένουν 14 άτομα (https://www.edra-
coop.gr/el/draseis/monades-psixikis-ugeias/ipokratis-2).  
Τα δύο οικοτροφεία προσφέρουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
ικανοτήτων  καθημερινής ζωής αλλά επαγγελματικών  δεξιοτήτων, ψυχολογική και 
κοινωνική στήριξη στους ενοίκους αλλά και στις οικογένειές τους. Εκπαίδευση 
πάνω στην σωστή διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Τέλος, οι εργαζόμενοι των 
δύο οικοτροφείων παρέχουν ερευνητικό έργο. (https://www.edra-
coop.gr/el/draseis/monades-psixikis-ugeias) 
To Art4more 
Το  Art4more αποτελεί ένα καινοτόμο Διεθνές Φεστιβάλ, αφιερωμένο στη 
σύγχρονη τέχνη, την Ψυχική Υγεία και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω 
από κοινωνικά θέματα. Πραγματοποιείται ετησίως από την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10η  Οκτωβρίου). 

https://www.edra-coop.gr/el/draseis/monades-psixikis-ugeias/ipokratis-1
https://www.edra-coop.gr/el/draseis/monades-psixikis-ugeias/ipokratis-1
https://www.edra-coop.gr/el/draseis/monades-psixikis-ugeias/ipokratis-2
https://www.edra-coop.gr/el/draseis/monades-psixikis-ugeias/ipokratis-2
https://www.edra-coop.gr/el/draseis/monades-psixikis-ugeias
https://www.edra-coop.gr/el/draseis/monades-psixikis-ugeias
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Το ART4MORE απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων που 
συνοδεύουν τις παθήσεις Ψυχικής Υγείας, καθώς και σε επαγγελματίες Ψυχικής 
Υγείας, ψυχικά πάσχοντες & επαγγελματίες καλλιτέχνες και φορείς Ψυχικής Υγείας. 
Το φεστιβάλ σχεδιάζεται έτσι ώστε να συνάδει με την πόλη και τη δυναμική της, 
καλώντας τους επισκέπτες να λάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία 
ευαισθητοποίησης που αυτό προτείνει. Κάθε χρόνο επιλέγεται μια νέα θεματική, η 
οποία συγκεντρώνει σύγχρονα διεθνή έργα από το χώρο των εικαστικών, της 
μουσικής, του κινηματογράφου, της αρχιτεκτονικής, του θεάτρου, του χορού, των 
νέων μέσων και του design. Από το 2007 μέχρι και σήμερα το ART4MORE 
εδραιώθηκε ως το πρώτο φεστιβάλ στην Ελλάδα που συνδέει την Τέχνη με την 
Ψυχική Υγεία, φιλοξενώντας πάνω από 300 διακεκριμένους Έλληνες και ξένους 
καλλιτέχνες. Μουσικές Συναυλίες κ.ά. περιλαμβάνονται στο 3ήμερο πρόγραμμα 
του φεστιβάλ. 
Art Residencies και Αrt4more 
Η εμπειρία: η τέχνη ως διαδικασία θεραπευτικού εργαλείου, στην ψυχική υγεία και η 
αποκαταστασιακή δικαιοσύνη που διέπει τα μέλη της ομάδας. 
Οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο πρόγραμμα έχουν εκπαιδευθεί 
μέσα από βιωματικά σεμινάρια και έχουν πάρει μέρος στα προγράμματα Art 
Residencies που έχουν προκύψει από την συνεργασία μας με την Α.Σ.Κ.Τ. από το 
2016 έως και σήμερα. 
Η τέχνη των ατόμων που έχουν βιώσει ψυχιατρική εμπειρία, ανέκαθεν αποτελούσε 
αντικείμενο παρατήρησης από τους επαγγελματίες της τέχνης, θεωρητικούς και 
καλλιτέχνες. Η «ωμή» τέχνη, όπως αλλιώς λέγεται, ωμή γιατί δεν έχει «μαγειρευτεί» 
από τον πολιτισμό, ωμή μιας και έρχεται απευθείας από την ψυχή και γι’ αυτό 
διατηρεί την φρεσκάδα μιας μοναδικής, πρωτότυπης δημιουργικότητας. Στην 
δράση ως «Art Residencies σε Δομές Ψυχικής Υγείας», φοιτητές καλλιτέχνες της 
Α.Σ.Κ.Τ. επισκέφτηκαν οχτώ δομές ψυχικής υγείας και με την επίβλεψη εικαστικών 
θεραπευτών των δομών και του επιβλέποντα εικαστικού Νίκου Καναρέλη, 
υλοποίησαν σύντομες συναντήσεις παραγωγής καλλιτεχνικών έργων με τα μέλη. 
Παράλληλα, ομάδα καλλιτεχνών μαζί με μέλη της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» διαμένουν στον 
Καλλιτεχνικό Σταθμό των Δελφών της Α.Σ.Κ.Τ. όπου συνδημιουργούν εικαστικά 
έργα (συμμετέχουν επίσης μέλη της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής 
Υγείας, Δομή Φωκίδας-2017). Ο κάθε καλλιτέχνης ανέλαβε να προτείνει ένα 
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concept πάνω στο οποίο η ομάδα δούλεψε, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα 
συλλογικό έργο από κάθε δομή.  
Το 2018 με αφορμή το Φεστιβάλ Art4more που πραγματοποιήθηκε για 11η χρονιά 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, με τη θεματική να ονομάζεται “I 
Look at You”. Η φράση παραπέμπει στη διαδικασία της ψυχοθεραπευτικής 
συνεδρίας, καθώς σε αυτήν πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το βλέμμα μεταξύ 
θεραπευτή και θεραπευόμενου. 
Ανάμεσα στην πληθώρα δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο φετινό φεστιβάλ, 
βρίσκεται μία διαφορετική έκθεση ζωγραφικής: Η συνεργασία του Μη 
Κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού ΕΔΡΑ και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για 
τρίτη χρονιά είχε ως αποτέλεσμα τη δράση «Art Residencies σε Δομές Ψυχικής 
Υγείας», τη συνεργασία δηλαδή φοιτητών-καλλιτεχνών με λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας όπως και τα 2 πρώτα έτη. 
Η διαδικασία αναλυτικά: 
Οι φοιτητές, είτε επισκέφθηκαν δομές ψυχικής υγείας και συνδημιούργησαν τα έργα 
τέχνης κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τα μέλη-λήπτες υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, φέρνοντας εις πέρας ένα συγκεκριμένο concept, είτε επισκέφθηκαν 
καλλιτεχνικούς σταθμούς της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και 
πραγματοποίησαν ένα εικαστικό workshop, στο οποίο συνεργάστηκαν με λήπτες. 
Τι είδαμε σε αυτήν την έκθεση; 
Την προσπάθεια των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας των δομών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
Ι» και «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ» του φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ, σε συνεργασία με φοιτητές της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, να εκφραστούν μέσω της τέχνης. Ο φορέας 
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ έχει εδραιώσει ουσιαστική συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών και το Γραφείο Διασύνδεσης της Σχολής και τα εκθέματα είναι από 
τον 3ο  κύκλο του προγράμματος “Art residencies” σε δομές ψυχικής υγείας. Έγινε 
έκθεση  11 έργων, είτε ατομικά είτε ομαδικά, που έχουν εμπνευστεί και δημιουργηθεί 
στην προσπάθεια να εκφραστεί και να αντικατοπτριστεί το «εγώ» τους. Η 
δημιουργία τους πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια των Οικοτροφείων  και στον 
Καλλιτεχνικό Σταθμό στους Δελφούς της Α.Σ.Κ.Τ. όπου πραγματοποιήθηκε 
πενθήμερη δραστηριότητα, στην οποία συμμετείχαν λήπτες υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, φοιτητές-φοιτήτριες της Α.Σ.Κ.Τ., προσωπικό των δομών και ο οργανωτικός 
υπεύθυνος του προγράμματος. Το κάθε έκθεμα κρύβει μέσα του μια ιστορία, ένα 
«θέλω» που δεν ικανοποιήθηκε ακόμα, μια ανάμνηση που άλλοτε είναι «γλυκιά» και 
άλλοτε «πικρή».  
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Ποια ήταν η διαδικασία της δημιουργίας; Ποια ήταν η διαδρομή ενός έργου μέχρι 
να γίνει κομμάτι της έκθεσης; 
Η διαδικασία του προγράμματος ήταν η εξής: Ο κάθε φοιτητής έπρεπε να επιλέξει 
ένα από τα θέματα ή μια από τις επιθυμίες που έφερνε στην «επιφάνεια» ο λήπτης 
/οι λήπτες  και να μπορέσει να τον/τους βοηθήσει να αποτυπώσει/αποτυπώσουν 
τα «θέλω» του/τους μέσα από τις δημιουργίες του/τους. Μαζί σαν ομάδα, θα 
έπρεπε να συν-πορευτούν και να συν-δημιουργήσουν αρμονικά για να φτάσουν 
στο επιθυμητό αποτέλεσμα που πιθανόν να μην ήταν αυτό που αρχικά είχε 
συζητηθεί. Ο αυθορμητισμός και οι αναδυόμενες αλλαγές στην εξέλιξη των έργων 
ήταν συχνό φαινόμενο. Η διαδικασία της δημιουργίας δεν ήταν πάντα εύκολη. Το 
εκάστοτε δημιούργημα για να πραγματοποιηθεί χρειάστηκε αρκετό χρόνο και 
υπήρχαν πολλοί παράγοντες που επηρέαζαν την πορεία της ολοκλήρωσής του. 
Παράγοντες όπως η δυσκολία της σύλληψης της ιδέας του έργου (αφού έπρεπε 
να συνεργαστούν λήπτες και θεραπευτές, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη 
διαδικασία της δημιουργίας ενός τέτοιου είδους έργου, με φοιτητές, που δεν έχουν 
σχέση με την ψυχική υγεία!), η εξοικείωση με τα διάφορα υλικά, η τήρηση 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και άλλοι παράγοντες που έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν στο «εδώ και τώρα» με βάση την καθημερινότητα. 
Τι είδους καθοδήγηση είχαν οι φοιτητές για την επιτυχή συνεργασία τους με τους 
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας; Οι συναντήσεις ήταν επαναλαμβανόμενες; 
Αρχικά, πριν τον ερχομό των φοιτητών στις δομές μας προηγήθηκαν συναντήσεις, 
όπου οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν από ειδικούς του φορέα μας σε θέματα ψυχικής 
υγείας. Ήταν μία διαδικασία συνδημιουργίας, όπου ουσιαστικά λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας και φοιτητές δημιουργούσαν στο ίδιο τραπέζι. Ο ένας συμπλήρωνε 
την ιδέα του άλλου και ο ένας εξέλισσε τον άλλο σε κάθε συνάντηση. 
Ενδεικτικά κάποια concept πάνω στα οποία εργάστηκαν οι φοιτητές μαζί με τους 
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τη δημιουργία ενός συλλογικού έργου. 
 Ένα concept, το οποίο πρότεινε μία φοιτήτρια παρακολουθώντας έναν λήπτη να 
ζωγραφίζει μόνο κυκλάκια σε λευκό χαρτί και διαπιστώνοντας πως τα κυκλάκια 
αυτά έπαιρναν άλλη «μορφή» κατά τη διάρκεια που ο λήπτης άκουγε διαφορετικά 
είδη μουσικής! Κυκλάκια μικρά, μεγάλα, αρκεί να γεμίσει το χαρτί του, για να μιλήσει 
και να επικοινωνήσει με το δικό του τρόπο. Κυκλάκια που για κανέναν άλλον δεν 
έχουν νόημα, παρά μόνο για εκείνον, ίσως. Τα «κυκλάκια» αυτά γέμισαν πολλές 
διαφάνειες και τελικά με την έμπνευση και την εφευρετικότητα της φοιτήτριας 
δημιουργήθηκε το «Emmanuel project» που δηλώνει μια «συνομιλία» ανάμεσα σε 
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εκείνη και τον λήπτη… ανάμεσα στον οικείο κόσμο της φοιτήτριας και στον ανοίκειο 
κόσμο του λήπτη, όπως αναφέρει και η ίδια! 
Άλλο project, ο τρόπος που δημιουργήθηκε και τελικά πραγματοποιήθηκε είναι ο 
«μουσικός πίνακας», ένα έργο ομαδικό για το οποίο συν-δημιούργησαν πολλά 
άτομα μαζί. Η ιδιόμορφη εμπλοκή του ήχου και της κίνησης, του ρυθμού και της 
χρωματικής αρμονίας, μας έδωσε το αναπάντεχο αποτέλεσμα που φαίνεται στο 
συγκεκριμένο έργο! 
Το Φεστιβάλ art4more πραγματοποιήθηκε με την θεματική να ονομάζεται “I Look 
at You”. Η φράση παραπέμπει στη διαδικασία της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, 
καθώς σε αυτήν πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το βλέμμα μεταξύ θεραπευτή και 
θεραπευόμενου. 

4. Έρευνα πεδίου 

4.1 Έρευνα πεδίου ΑΣΚΤ 
Η ΑΣΚΤ συμμετείχε στην ερευνητική διαδικασία με την ομάδα στόχου “Restorative 
Art”, με πέντε (5) εκπροσώπους. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία, το αντικείμενο και τις 
δραστηριότητες της ΑΣΚΤ, η επιστημονική ομάδα αποφάσισε ότι αυτή η ομάδα 
στόχου θα πρέπει να αποτελείται από φοιτητές/φοιτήτριες με τα ακόλουθα ειδικά 
χαρακτηριστικά. 
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών σπουδών τους στην ΑΣΚΤ: 
1) έχουν γνώση των μαθημάτων παιδαγωγικής και εκπαίδευσης 
2) συμμετείχαν και/ή συστηματικά ασχολούνται με την εικαστική εκπαίδευση 
3) έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα που στοχεύουν στην εκπαίδευση ατόμων 
με προβλήματα υγείας μέσω της τέχνης / συμμετείχαν σε προγράμματα 
αποκατάστασης μέσω μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων  όπως η τέχνη “Mental 
health art projects”. 
 
Μέσα από την έρευνα (1η  - 15η  Μαρτίου), 5 φοιτητές/φοιτήτριες από το Τμήμα 
Εικαστικών Τεχνών επιλέχθηκαν για την ομάδα στόχου ως εκπρόσωποι της 
Restorative Art. Όλα τα μέλη συμμετείχαν στο Project που βασίστηκε στην  νοητική 
και ψυχική ενδυνάμωση ασθενών, σε συνεργασία με το Ναυτικό Νοσοκομείο ύ 
Αθηνών (2018-2020). 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για 
συμμετοχή, ελεύθερα και εθελοντικά. 
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• Συγκέντρωση δεδομένων  
 
Το διάστημα που ακολούθησε (15-20 Μαρτίου), η ερευνητική διαδικασία 
αναπτύχθηκε μέσω του ειδικού ερευνητικού εργαλείου / ερωτηματολογίου του 
MHM (ενημέρωση, προετοιμασία και ολοκλήρωση, συλλογή δεδομένων). Λόγω 
των έκτακτων εθνικών μέτρων ασφαλείας κατά της Covid-19, η ερευνήτρια έκανε 
αίτημα σύσκεψης μέσω του Skype στις 18 Μαρτίου. Η διαδικασία ορίστηκε να 
διαρκέσει μία ώρα. 
Για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας, το ερωτηματολόγιο του MHM 
μεταφράστηκε στην εθνική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης σύντομης 
περιγραφής ολόκληρου του έργου. Η ερευνήτρια συζήτησε για τους στόχους της 
έρευνας και παρείχε πρόσθετες εξηγήσεις για τα ερωτήματα (15’). Ειδικότερα, οι 
ερωτήσεις επαναδιατυπώθηκαν ως εξής: 
 
1. Τι είδους υπηρεσίες παρέχονται από τον οργανισμό σας; (αποστολή, έργα, το προφίλ 

του φοιτητικού πληθυσμού, ο επαγγελματικός στόχος για τους πτυχιούχους κλπ.) 
2. Ποιες είναι οι κύριες ομάδες-στόχοι με τις οποίες συνεργάζεται ο οργανισμός σας; 

[Το βασικό ερώτημα ήταν: Ποιες είναι οι κύριες ομάδες-στόχοι / οι δικαιούχοι που 
εξυπηρετούνται στον οργανισμό σας;] 

3. Υπάρχουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ των ομάδων που 
συνεργάζεστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; 
[Το βασικό ερώτημα ήταν: Υπάρχουν άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ 
των πελατών σας;] 

4. Παρέχει η υπηρεσία σας συγκεκριμένες υπηρεσίες σε άτομα με προβλήματα ψυχικής 
υγείας; Τι είδους υπηρεσίες; 

5. Μπορείτε να σας περιγράψω κανονική εργάσιμη ημέρα; (από τη συμμετοχή σας στο 
πρόγραμμα “Mental health art projects”, κατά τη διάρκεια των σπουδών σας) 

6. Τι γνωρίζετε για το θέμα «θεραπεία μέσω της τέχνης»; 
7. Γνωρίζετε κάποιο από τα εργαλεία της θεραπείας μέσω της τέχνης που χρησιμοποιείτε 

όταν ασχολείστε με ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας (στο πρόγραμμα “Mental 
health art projects”); Μπορείτε να περιγράψετε αυτά τα εργαλεία; 
[Το βασικό ερώτημα ήταν: Γνωρίζετε κάποιο από τα εργαλεία θεραπείας μέσω της 
τέχνης που χρησιμοποιείτε όταν ασχολείστε με πελάτες με προβλήματα ψυχικής υγείας; 
Μπορείτε να περιγράψετε αυτά τα εργαλεία;] 
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Αφού η ερευνήτρια έδωσε τις οδηγίες, οι φοιτητές/φοιτήτριες συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο “Mental Health Matters through Restorative Art” και το έστειλαν 
μέσω του docs.google/forms. 
Η ερευνητική ομάδα εξασφάλισε ότι η φύση, ο σκοπός, τα αποτελέσματα, η 
διάρκεια, τα συμπεράσματα και η δημοσίευση της έρευνας επεξηγήθηκαν σαφώς, 
ώστε τα μέλη να κατανοήσουν πλήρως αυτό για το οποίο συμφώνησαν. 
 
• Ανάλυση δεδομένων 

Η ομάδα στόχου & οι δυσκολίες ψυχικής υγείας, άνοια και Alzheimer 
Σύμφωνα με σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η θεραπεία της άνοιας γίνεται 
μέσω φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Οι μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις - είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες - μαζί με τα φάρμακα, βρέθηκαν να 
επιβραδύνουν την πορεία της νόσου. 
Οι ομάδες Noητικής Ενδυνάμωσης (ΟΝΕ) ξεκίνησαν το 2008 υπό την επίβλεψη του 
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού (Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, 
Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Νοσηλευτές) του 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) για προβλήματα μνήμης και δυσκολίες. Οι 
ασθενείς, οι οποίοι είναι συνήθως άνω των 50 ετών, συμμετέχουν σε αντίστοιχη 
ομάδα, μετά από αξιολόγηση από τον νευρολόγο που τους παρακολουθεί. Οι 
ασθενείς που εμπλέκονται είναι περιπτώσεις ατόμων με γνωσιακή δυσλειτουργία, 
με συναφείς συναισθηματικές, συμπεριφορικές και ψυχολογικές διαταραχές, με 
άμεσο αντίκτυπο στις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές 
σχέσεις του ασθενούς και ειδικότερα μεταξύ του ασθενή με τον φροντιστή. Οι 
επιστήμονες χρησιμοποιούν δεδομένα που προέρχονται από την έρευνα και 
συμμετέχουν σε συνέδρια παρουσιάζοντας τις δράσεις και τα αποτελέσματα της 
εργασίας τους. 
Κάθε ομάδα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών δημιουργείται σύμφωνα με τη 
βαθμολογία σε νευροψυχολογικές εξετάσεις. Έως 10 άτομα συμμετέχουν στην 
κάθε ομάδα που συναντιούνται στο νοσοκομείο μια φορά την εβδομάδα. Μαζί με 
την ιατρική περίθαλψη, η νοσοκομειακή ομάδα δίνει στους ασθενείς εργασίες 
νοητικής εξάσκησης, ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες, χειροτεχνίες, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις χαλάρωσης κλπ. 
Κατά το έτος 2018-2019, αναπτύχθηκε συνεργασία μεταξύ του Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ASFA). Ένα 
Restorative Art Project σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από τη Δρα Ερμιόνη Δελή, ως 
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παρέμβαση στις Noητικής Ενδυνάμωσης του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 
(Mental health art projects). 
 
Κατά την πρώτη περίοδο του Project (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018) 2 ομάδες 
προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών της ΑΣΚΤ συμμετείχαν σε προγραμματισμένα 
εικαστικά εργαστήρια με τους ασθενείς του ΝΝΑ ενώ το διάλειμμα 
ανατροφοδότησης (Ιανουάριος 2019) έδωσε το σχεδιασμό των επόμενων φάσεις 
της δράσης με 3 νέες ομάδες φοιτητών/φοιτητριών (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2019 
& Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019). 
Η μη φαρμακευτική παρέμβαση μέσω της τέχνης (restorative art) αποσκοπούσε 
στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης των ατόμων από κοινωνική και 
ψυχολογική σκοπιά, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας 
(συναισθηματική) και την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των ασθενών 
(επικοινωνία, συνεργασία, μάθηση στην πράξη). Η βάση της παρέμβασης ήταν η 
ανταπόκριση των ασθενών στα οπτικά ερεθίσματα, η κριτική προσέγγιση, η 
κατανόηση και η ανάλυση του έργου τέχνης, από τη δική τους οπτική γωνία. 
Καθώς η έρευνα δράσης συνεχίζεται, σημειώνουμε ορισμένα από τα πρώτα 
αποτελέσματα της παρέμβασης (στοιχεία Οκτωβρίου 2019): 
α. Για λειτουργικούς ασθενείς, η άποψη ότι «αυτή η δημιουργική δραστηριότητα» είναι 

χαλαρωτική, διασκεδαστική και γεμάτη από χαρά», καταγράφεται με υψηλό ρυθμό. Σε 
μικρότερο βαθμό, οι ασθενείς έχουν ικανοποίηση από την ανακάλυψη / αναγνώριση 
της δεξιοτεχνίας στις τέχνες / το ταλέντο τους. 

β. Για τους μετρίως και μη λειτουργικούς ασθενείς, η ευχαρίστηση της επικοινωνίας και 
της δημιουργίας νέων φίλων στην ομάδα, ως επί το πλείστον, που ικανοποιούν την 
ανάγκη να βγουν από το σπίτι, τοποθετούνται με υψηλό ρυθμό. Στον ίδιο βαθμό 
καταγράφεται η χαρά / ικανοποίηση που έχουν οι ασθενείς λόγω της συμμετοχής και 
της εκμάθησης της τέχνης από φοιτητές / νεαρά άτομα. 

Στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών οργανώθηκε η έκθεση Ενθύμια | Reminiscent  
για την παρουσίαση των έργων τέχνης, ασθενών και φοιτητών/φοιτητριών 
(18/12/2018 - 8/1/2019). 
 
Προσωπικά στοιχεία  

α. όλα τα μέλη σημειώνουν χώρα προέλευσης την Ελλάδας 
β. 3/5 μέλη είναι γυναίκες και 2/5 είναι άνδρες 
γ. 2/3 είναι γυναίκες ηλικίας 25-34 ετών, 1/3 γυναίκες ηλικίας <25 ετών και 2/2 άνδρες 

ηλικίας 25-34 ετών (πίν.1) 
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δ. όλα τα μέλη έχουν ανώτερη εκπαίδευση ΑΕΙ (πίν.2) 
ε. 1/5 (άνδρας) έχει πτυχίο από άλλες σπουδές (πίν.3) 
στ. 3/5 (2 άνδρες / 1 γυναίκα) είναι πολύ απασχολημένοι με τις σπουδές τους και 3/5  

(2 άνδρες / 1 γυναίκα) 
ζ. ως προς την περιγραφή της δουλειάς τους, τα 2/3 εργαζόμενα μέλη ασχολούνται 

με την τέχνη και το 1/3 των εργαζομένων ασχολείται με την κατασκευή και τη 
διακόσμηση (πίν.4) 

η. 5/5 έδωσαν οικειοθελώς προσωπικά στοιχεία για ενημέρωσή τους σχετικά με τη 
συμμετοχή τους σε πιστοποιημένο ψηφιακό πρόγραμμα επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
 

Επαγγελματικά στοιχεία  
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια της ομάδας στόχου μελετήθηκαν και 
αναλύθηκαν σε κατηγορίες. 
1. Γενικές πληροφορίες  
Τα δύο πρώτα ερωτήματα αφορούν γενικές πληροφορίες που δίνονται ως περιγραφή 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, ειδικότερα ως προς το σκοπό της 
σαν Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το προφίλ και ο προσανατολισμός 
σταδιοδρομίας των φοιτητών/φοιτητριών της. Σύμφωνα με τα μέλη της ομάδας 
στόχου, η περιγραφή της ΑΣΚΤ αναλύεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
Α. Η ΑΣΚΤ ως Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

α. Παροχή γνώσεων (5/5) 
β. Παρουσιάσεις - διαλέξεις από άτομα που ανήκουν σε ιδρύματα από 

διαφορετικά εκπαιδευτικά, θεραπευτικά συστήματα 
γ. Εκπαιδευτικά προγράμματα / Ανάπτυξη Project τέχνης (5/5) 
δ. Εικαστικά Εργαστήρια (5/5) 
ε. Εικαστικά Εργαστήρια μετά από θεωρητικές παρουσιάσεις, σεμινάρια σε 

συνεργασία με φοιτητές του Erasmus καθώς και φοιτητές από ξένα 
πανεπιστήμια 

στ. Πρακτική άσκηση σε διάφορα εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα (3/5) 
Β. Προφίλ σπουδαστών 

α. Φοιτητές με ειδικά ταλέντα, καλλιτεχνικές και κοινωνικές ευαισθησίες (5/5) 
β. Μεγάλη ποικιλία στην ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τη βασική 

εκπαίδευση, την εργασία (5/5) (των φοιτητών) 
γ. Ευαίσθητα παιδιά αλλά και πολλά παιδιά με ισχυρές προσωπικότητες (2/3) 
δ. Φοιτητές που έχουν κάνει άλλες σπουδές (3/5) 
ε. Πολλοί φοιτητές εργάζονται μαζί με τις σπουδές τους (3/5) 
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Ειδικές πληροφορίες  

Οι επόμενες τρεις ερωτήσεις αφορούν τις ειδικές δράσεις / Projects της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για άτομα με ψυχικά προβλήματα. Σύμφωνα 
με τους φοιτητές/φοιτήτριες της ομάδας στόχου: 

Α. Γενικά 
α. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Παιδαγωγικής, συμμετείχαμε σε 

προγράμματα Ειδικής Αγωγής στην Ψυχική Υγεία (5/5) 
β. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της τέχνης, συνεργαζόμαστε με δημόσιους και 

ιδιωτικούς οργανισμούς που έχουν ασθενείς με διάφορα ψυχικά προβλήματα 
αλλά και με άτομα που είναι θύματα βίας, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ. (5/5) 

γ. Συμμετείχαμε στις Ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης του Ναυτικού Νοσοκομείου 
Αθηνών για ασθενείς 67 έως 70 ετών, με προβλήματα μνήμης και ψυχικές 
διαταραχές (άνοια, Αλτσχάιμερ, κατάθλιψη) 

Β. Το πρόγραμμα για την ψυχική υγεία μέσω της τέχνης στο ΝΝΑ, μία ημέρα εργασίας 
α. Είχαμε την κατάλληλη προετοιμασία από την καθηγήτριά μας για το σχέδιο 

δράσης του project (πριν, κατά τη διάρκεια, μετά). Μιλήσαμε με τους 
επαγγελματίες θεραπευτές και τους γιατρούς της ομάδας, πριν και μετά από τις 
εργασίες μας στις ομάδες και μοιραστήκαμε τις εμπειρίες, τις παρατηρήσεις, τις 
αντανακλάσεις και τα συναισθήματά μας. Αξιολογήσαμε το πρόγραμμα κατά 
τη διάρκεια και στο τέλος (post). Μετά τον κύκλο δράσης, τα συμπεράσματά 
μας δόθηκαν ως ανατροφοδότηση στους επόμενους για να προγραμματίσουν 
το έργο τους (πίν.5) 

β. Η ομάδα μας πραγματοποίησε τρία εργαστήρια με τις ομάδες των ασθενών. 
Στις δύο πρώτες συναντήσεις, ακολουθούσαμε το σχέδιο που είχε η καθηγήτριά 
μας. Κατά την τελευταία συνάντηση, μπορέσαμε να αναπτύξουμε ο δικό μας 
σχεδιασμό, υπό τη διακριτική επίβλεψη της καθηγήτριας (πίν.6) 

γ. Δημιουργήσαμε έργα ζωγραφικής με έργα καλλιτεχνών, όπως ο Van Gogh, ο 
Paul Cezanne, ο Pablo Picasso και ο Paul Klee, ο Γιάννης Κουνέλης, καθώς και 
με φωτογραφίες από σκηνές καθημερινής ζωής (γιορτές, εκδρομές κλπ.). 
Κάναμε βασικές ασκήσεις για το χρώμα με διάφορα υλικά τέχνης, 
δημιουργήσαμε κολλάζ και πολλές κατασκευές με χαρτί, εφημερίδες, πηλό, 
υφάσματα κλπ. όπως κάρτες, μάσκες, μαριονέτες (πίν.7) 

δ. Ήμαστε πάντα δίπλα στους ασθενείς για να τους καθοδηγήσουμε και να τους 
ενθαρρύνουμε καθ' όλη τη διάρκεια των ασκήσεων. Στο τέλος του εργαστηρίου, 
οι ασθενείς παρουσίαζαν την εργασία τους στην ομάδα, συζητούσαμε μαζί και 
επικροτούσαμε την προσπάθεια (πίν.8) 
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ε. Διοργανώσαμε επίσκεψη/ξενάγηση και εικαστικό εργαστήριο στο Πολεμικό 
Μουσείο Αθηνών, με βάση τα έργα τέχνης που σχετίζονται με την επανάσταση 
του 1821, 19/3/2019 (πίν.9) 

Γ.    Το πρόγραμμα για την ψυχική υγεία μέσω της τέχνης στο ΝΝΑ, τα οφέλη 
α. Μέσω της παρατήρησης των έργων των καλλιτεχνών και της προφορικής 

πληροφόρησης, η οπτική μνήμη τους εξασκήθηκε 
β. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση, την 

αισιοδοξία και την αίσθηση χαράς 
γ. Συνειδητοποίησα ότι μέσα από την τέχνη μπορούσαμε να βρούμε τη συνδετική 

αιτία και τον λόγο που θα μας φέρει πιο κοντά στους ασθενείς μας και θα τους 
παρακινήσουμε να μας εμπιστευτούν 

δ. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας με ομάδες ατόμων με ψυχικές δυσκολίες 
αναπτύξαμε φιλικές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους και τους θεραπευτές 
τους 

ε. Η εργασία με άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ήταν μια πολύ ισχυρή 
εμπειρία στην οποία έμαθα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου 

στ. Αισθάνθηκα τόσο καλά που ήμουν σε θέση να διαχειριστώ μια τέτοια 
κατάσταση 

ζ. Στην έκθεση που διοργανώσαμε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών για να 
παρουσιάσουμε τα έργα τέχνης στο κοινό, οι ασθενείς ήταν πολύ περήφανοι 
και χαρούμενοι συμμετείχαν στο Mental health art project  

 
Εξειδικευμένες πληροφορίες (ειδικού στόχου) 

Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις αφορούν τη γνώση και την εμπειρία πάνω στο 
θέμα της θεραπείας μέσω της τέχνης. Ακολουθούν οι απόψεις κάθε μέλους 
της ομάδας στόχου: 

A. Γενικές γνώσεις  
1. Είναι μια μορφή θεραπείας που χρησιμοποιεί τη δημιουργική διαδικασία μέσω 

της τέχνης για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης ενός ατόμου καθώς και 
της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας του. 

2. Οι τέχνες έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να θεραπεύσουν το ανθρώπινο 
μυαλό και μέσω αυτής της σύνδεσης του ανθρώπινου σώματος, του ματιού, 
του αυτιού, των αισθήσεων και του νου για να επιτύχουν αυτόν τον ερεθισμό, 
την επανενεργοποίηση σε αυτό που είχε ξεχάσει ή δεν γνώριζε ποτέ. 

3. Λειτουργεί ως μορφή ψυχοθεραπείας. Βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν 
κάποια δυσκολία στην επικοινωνία. Ανακουφίζει από το άγχος. 

4. Στην τέχνη, επικρατεί η θεραπευτική και όχι η αισθητική επίδραση. 
5. Παίζουμε μέσα από τις τέχνες. 
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B. Τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποίησαν στο Mental health art project  
1. Το δημιουργικό σχέδιο ως μέσο για την ανάκληση των συναισθημάτων, των 

εμπειριών και των αναμνήσεων. 
2. Τη «μίμηση» (αντιγραφική ικανότητα). Ο άνθρωπος βαθιά μέσα του εξακολουθεί 

να έχει το ένστικτο του “monkey see monkey do” και αυτό είναι ικανό να λύσει 
πολλά από τα προβλήματά του. 

3. Την παρουσίαση ενός έργου τέχνης ή μιας ιστορίας για να εμπνεύσουμε το 
δημιουργικό παιχνίδι και την παραγωγή έργου. 

4. Μια πιο προσωπική συζήτηση που επιτρέπει στον ασθενή να εκμυστηρευτεί την 
ανησυχία του σε κάποιον. 

5. Η οριοθέτηση ενός πλαισίου μέσα στο οποίο οι ασθενείς μπορούσαν να 
επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν. 

 
 

 

Πίνακας 1:: Ομάδα στόχου, Ερώτηση A2 (ηλικία). 

 
Πίνακας 2: Ομάδα στόχου, Ερώτηση A3.1 επίπεδο βασικής εκπαίδευσης. 

 



  
  
 

Page | 80 
 

 

 

 

 

 
Πίνακας 3: Ομάδα στόχου, Ερώτηση A3.2 συμμετοχή στη δια βίου εκπαίδευση. 

 

 
 

4.2 Έρευνα πεδίου ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ  
Ψυχική Υγεία και Τέχνη  
Οι επαγγελματίες που έλαβαν μέρος στο focus group, έχουν υπάρξει εργαζόμενοι 
σε στεγαστικές δομές με άτομα με ψυχιατρικές αναπηρίες και έχουν όλοι τους 
βρεθεί είτε σε δομημένη ομάδα με θεραπευτικά εργαλεία την τέχνη, είτε κατά την 
διάρκεια της παραμονής του στην μονάδα παρατήρησαν πως με ένα πινέλο και 
ένα χαρτί πολλά πράγματα μπορεί να διαφοροποιηθούν. Κατά την τηλεδιάσκεψη 
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μας, όλοι οι επαγγελματίες είχαν μία ιστορία να διηγηθούν για το πως χόρεψαν, 
τραγούδησαν, ζωγράφισαν, φωτογράφισαν, κατασκεύασαν, διακόσμησαν και 
πως χρησιμοποίησαν όλα τα εργαλεία της τέχνης τυπικά (είτε μέσω ομάδας με 
καλλιτέχνες) ή και άτυπα για την εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου ή την 
αποφόρτιση δύσκολων στιγμών των εξυπηρετούμενων τους και ένιωσαν ίσοι σε 
αυτήν την θεραπευτική διαδικασία με τους ωφελούμενους τους.  
 
Α. Δημογραφικά στοιχεία  

• όλα τα μέλη σημειώνουν χώρα προέλευσης την Ελλάδας (πίν. 1) 
• 4/5 μέλη είναι γυναίκες και 1/5 είναι άνδρες 
• 4/5 είναι γυναίκες ηλικίας 25-34 ετών και 1 άνδρας ηλικίας 25-34 ετών (πίν.2) 
• όλα τα μέλη έχουν ανώτερη εκπαίδευση ΑΕΙ (πίν.3) 
• 3/5 δήλωσαν πως συμμετέχουν στην δια βίου εκπαίδευση μέσα από 

εκπαιδεύσεις που λαμβάνουν στην δουλειά τους, 2/5 δήλωσαν πως 
συμμετέχει μέσα από σεμινάρια και 1 άτομο δήλωσε πως κάνει μεταπτυχιακό 
(πίν.4) 

• Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα ασχολούνται είναι επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας, πιο συγκεκριμένα συμμετείχε 1 εργοθεραπεύτρια, 1 
ψυχολόγος, 1 κοινωνική λειτουργός,  1 νοσηλευτής και 1 κοινωνιολόγος. 

• 5/5 έδωσαν οικειοθελώς προσωπικά στοιχεία για ενημέρωσή τους σχετικά 
με τη συμμετοχή τους σε πιστοποιημένο ψηφιακό πρόγραμμα 
επαγγελματικής ανάπτυξης. 
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Χώρα Προέλευσης

Ηνωμένο Βασίλειο Ισπανία Ουγγαρία Ελλάδα Κύπρος
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Β. Επαγγελματικά στοιχεία  
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια της ομάδας στόχου μελετήθηκαν και 
αναλύθηκαν σε κατηγορίες. 

1. Γενικές πληροφορίες  
Τα τέσσερα πρώτα ερωτήματα αφορούν γενικές πληροφορίες που δίνονται ως 
περιγραφή του φορέα Κ.Σ.Δ.ΕΟ ΕΔΡΑ, ειδικότερα ως προς το σκοπούς της, τις ομάδες 
στόχου και την φιλοσοφία που διέπουν τον οργανισμό. Όλοι οι επαγγελματίες, είναι 
εργαζόμενοι στις στεγαστικές δομές του φορέα. Σύμφωνα με τα μέλη της ομάδας 
στόχου, η περιγραφή των δράσεων του φορέα αναλύεται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: 
1α Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ ως φορέας προαγωγής της ψυχικής υγείας και της 
προάσπισης των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων, εφαρμόζοντας ολιστική 
προσέγγιση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τις διάφορες ομάδες 
πληθυσμού που εξυπηρετεί. 
α. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε ευρύ ηλικιακό φάσμα (παιδί Ψυχοπαιδαγωγικά 

Κέντρα, έως ενήλικες - Πρόγραμμα Ψυχαργώς, Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) 
β. Θεραπευτικές παρεμβάσεις στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Νοητικής 

Υστέρησης 
γ. Επιμόρφωση με το Κ.Δ.Β.Μ του φορέα. 
δ. Δομές κατά της φτώχιας. 
1β  Προφίλ Επαγγελματιών που συμμετείχαν στην έρευνα: 
Οι επαγγελματίες που πήραν μέρος στην έρευνα έχουν συντονίσει είτε μόνοι 
τους με θεραπευτικά εργαλεία την τέχνη (ομάδες ζωγραφικής, χορού, 
εικαστικών, κατασκευών κ.ά.), με την βοήθεια και την επιστημονική εποπτεία του 
εργοθεραπευτή ή του ψυχολόγου της  στεγαστικής δομής είτε υποστηρικτικά ως 
μέλη μίας ομάδας με σκοπό την αύξηση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων που 
υποστηρίζουν. Πέρα από το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που κατέχουν όλοι οι 
συμμετέχοντες, θεωρούν ότι η τέχνη είναι μία μορφή θεραπείας όπου η 
συνδιαλλαγή και η ροή της πληροφορίας που υπάρχει κατά την διαδικασία της 
δημιουργίας ακόμη και εάν δεν είναι λεκτική είναι πολύ σημαντική και ουσιώδης 
και ενισχύει όλες τις δεξιότητες ενός ανθρώπου στο σύνολο. 

2. Ειδικές πληροφορίες  
Οι επαγγελματίες που πήραν μέρος στο focus group εργάζονται στο 
πρόγραμμα Ψυχαργώς στις στεγαστικές δομές του προγράμματος και 
προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους ενοίκους των δομών, όπου στο 
σύνολο τους είναι άτομα με ψυχιατρικές νόσους. 

3. Εξειδικευμένες πληροφορίες (ειδικού στόχου) 
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3.1 Η 5η ερώτηση αφορά την εργασιακή ρουτίνα σε κανονικές συνθήκες εργασίας 
και διαφοροποιείται ανάλογα των επαγγελματιών και των ειδικοτήτων. Στόχος όλων 
σύμφωνα με το πρόγραμμα Ψυχαργώς που αναλύθηκε παραπάνω είναι η 
αποκατάσταση των ανθρώπων που έχουν απωλέσει δεξιότητες καθημερινής 
ζωής, η ενίσχυση της εικόνας εαυτού και η ενδυνάμωση των ενοίκων που 
διαμένουν στο πλαίσιο, η εκπαίδευση τους στο σύνολο σε ζωτικής σημασίας 
καθημερινής λειτουργικότητας. 
3.2 Στην 6η ερώτηση όσον αφορά τις γνώσεις γύρω από την θεραπεία μέσω τέχνης 
οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες απάντησαν: 
3.2.1 Γενικές γνώσεις  
Η θεραπεία μέσω της τέχνης είναι ένα είδος θεραπείας με την βοήθεια διαφόρων 
μέσων τέχνης  όπως ζωγραφική, γλυπτό, κολλάζ, χορός, θέατρο, δράμα, 
φωτογραφία,  μουσική που χρησιμοποιεί τη δημιουργική διαδικασία για να 
βελτιώσει τη φυσική κατάσταση ενός ατόμου καθώς και την ψυχική και 
συναισθηματική του ευεξία. Η βασική διαφορά μεταξύ αυτού του είδους θεραπείας 
και των υπολοίπων, είναι η απουσία λεκτικής ερμηνείας. Ο συμμετέχων εκφράζει τα 
συναισθήματα του και τον εαυτό του μέσα από την γλώσσα του εκάστοτε μέσου. 

αυτό που είχα διαβάσει και μ΄ άρεσε πολύ και θεωρώ πολύ στοχευμένο είναι ότι η 
θεραπεία προσθέτει στην τέχνη την δυνατότητα της αλλαγής του ίδιου του εαυτού 
και η τέχνη προσθέτει στην θεραπεία την φιλοδοξία της μορφοποίησης του 
κόσμου. 
Η θεραπεία μέσω τέχνης χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, τόσο στο 
εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Όσο  η τέχνη και η επιστήμη εξελίσσονται, οι δύο 
τομείς συνυφαίνονται πιο έντονα και η θεραπεία μέσω τέχνης γίνεται όλο και πιο 
αναγνωρίσιμη μέθοδος. Οι τέχνες που χρησιμοποιούνται είναι ποικίλες (π.χ. χορός, 
μουσική, ζωγραφική) και βοηθάνε στη μη λεκτική έκφραση, στην εσωτερική 
αναζήτηση και την προσωπική εξέλιξη. 
Η θεραπεία μέσω τέχνης έχει διερευνηθεί αρκετά στο εξωτερικό με πολλά και 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον αυτισμό στην νοητική υστέρηση και στους 
ψυχιατρικούς ασθενείς. 
Με εργαλεία που μας χαρίζει η τέχνη μπορείς να επικοινωνήσεις άμεσα και 
κατανοητά. Το παιχνίδισμα που υπάρχει στην διαδικασία της δημιουργίας είναι και 
αυτό θεραπευτικό.  
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[Είστε ενήμεροι για κάποιο από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία 
μέσω τέχνης όταν αυτά αφορούν άτομα με ψυχικές παθήσεις; Μπορείτε να 
περιγράψετε τα εργαλεία αυτά (ζωγραφική, παιχνίδια κ. α)] 
Ερωτηθείς 1: Το εργαλείο το οποίο γνωρίζω ότι χρησιμοποιείται πιο συχνά στους 
ψυχωσικούς ασθενείς είναι η ζωγραφική. Μέσω της οποίας ενθαρρύνεται  η 
επικοινωνία. Λέγεται ότι η τέχνη είναι ο τόπος συνάντησης του εσωτερικού και του 
εξωτερικού κόσμου. ∆ιατηρεί την επικοινωνία όταν τα αλλά µέσα αποτυγχάνουν.  Η 
τέχνη των ψυχασθενών αποτελούν άμεσα αντίγραφα του εσωτερικού κόσμου του 
καλλιτέχνη. Το άτομο µε ψύχωση βρίσκει το δικό του κανάλι για να εκφραστεί κι αυτό 
το κανάλι είναι το καινούργιο στοιχείο που προστίθεται στον χώρο της τέχνης, 
προσφέροντας µια ευρύτερη γνώση και αντίληψη της όλης πραγματικότητας. 
Έχουμε στο πλαίσιο ένοικο, η οποία σε στιγμές έντασης, μέσα από τη ζωγραφική 
ελαττώνει την εσωτερική συναισθηματική της πίεση. Αν και για μας αρκετές φορές 
τα μηνύματα δεν είναι κατανοητά για την ίδια είναι μια επικοινωνία. 
Ερωτηθείς 2:  Μουσικοκινητικά παιχνίδια, ζωγραφική, κατασκευαστικά παιχνίδια, 
χορός, έκφραση μέσω δραματοθεραπείας. 
Ερωτηθείς 3: Γνωρίζω πως χρησιμοποιούνται αρκετά μέσα και έχω χρησιμοποιήσει 
η ίδια κάποια από αυτά. Μερικά μέσα είναι η ζωγραφική, ο χορός, το τραγούδι και 
τα παιχνίδια. 
Ερωτηθείς 4: Γνωρίζω για την μουσικοθεραπεία, θεραπεία δηλαδή μέσω της 
μουσικής η οποία έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα στην ψυχική γαλήνη και 
ηρεμία των ψυχικά νοσούντων ατόμων. 
Ερωτηθείς 5: Γνωρίζω πως πολλά από αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται για την 
έκφραση ατόμων με ψυχικά νοσήματα. Όπως η μουσική, ο χορός, η ζωγραφική 
και η δραματοθεραπεία. Οι μέθοδοι αυτοί βοηθούν τους ψυχικά πάσχοντες να 
εκφραστούν ακόμα και αν δεν μπορούν να το κάνουν με λέξεις, λόγω της πεσμένης 
λειτουργικότητάς τους.  
 

5.Συμπεράσματα και Εισηγήσεις 

Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις βρήκαν σύμφωνους τους επαγγελματίες για 
περαιτέρω εξειδίκευση και έρευνα πάνω στο ζήτημα της διαδικασίας της τέχνης 
της ψυχικής υγείας και της αποκαταστασιακής δικαιοσύνης που διέπει το σχήμα 
αυτό.  
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α. Βιβλιογραφικές αναφορές ως δεδομένα ειδικά στον Ελληνικό χώρο δεν είναι αρκετά, 
αυτό δείχνει ότι ενώ η τέχνη εμπλέκεται στις δομές ψυχικής υγείας ίσως δεν είναι 
δομημένη με το πλαίσιο που της αρμόζει.  

β. Οι Εργοθεραπευτές μάλιστα, επωμίζονται την διαδικασία της θεραπευτικής διαδικασίας 
περισσότερο από τους υπόλοιπους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.  

γ. Στον αντίποδα, με την εμπειρία και την συνδιαλλαγή με τους φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ. που 
έχουν την ακαδημαϊκή εμπειρία των καλών τεχνών, ίσως ωφέλιμο θα ήταν μία 
ακαδημαϊκή συνεργασία ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος όπως η Α.Σ.Κ.Τ. με 
αντίστοιχα Ανώτατα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας με σκοπό πιστοποιημένους 
θεραπευτές-καλλιτέχνες.  

δ. Επίσης, περισσότερα σεμινάρια ενδυνάμωσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας θα 
ενίσχυαν τις δεξιότητες τους.  

ε. Συνέχιση προβολής συνεργασιών όπως αυτή της Α.Σ.Κ.Τ. και του φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. 
ΕΔΡΑ με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας για το πως η τέχνη μπορεί να είναι θεραπευτική σε ψυχιατρικούς ασθενείς. 
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Παράρτημα 1 

Ερωτήσεις για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα 
πεδίου 

 

5. Χώρα______________________  

6. Ηλικιακή κατηγορία 

 <25 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65+ 

7. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 

3.1 Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης  

 Πρωτοβάθμια  

 Δευτεροβάθμια 

 Τριτοβάθμια 

 Τεχνικές σχολές/κολέγια 

 Πτυχίο 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

3.2 Συμμετοχή στη δια βίου εκπαίδευση  

 Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (μη τυπική) 

 Άλλη: _________________________  

8. Επάγγελμα: ___________________________________ 
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Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε περίπτωση που σας 
ενδιαφέρει να σας κρατήσουμε ενήμερους για το έργο και τα παραγόμενα του. 

• Όνομα: 
• E-mail: 
• Τηλέφωνο:  

Παράρτημα 2 

 Ερωτηματολόγιο 

Ερωτήσεις για επαγγελματίες ψυχικής υγείας: 

• Τι είδους υπηρεσίες παρέχει ο οργανισμός σας; 
• Ποιες είναι οι κύριες ομάδες στις οποίες απευθύνεται ο οργανισμός σας; 
• Απευθύνεστε και σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας; 
• Τι είδους υπηρεσίες παρέχετε σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας; 
• Μπορείτε να μας περιγράψετε μια τυπική μέρα στη δουλειά σας; 
• Τι γνωρίζετε για την ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης; 
• Υπάρχουν κάποια εργαλεία από αυτό το πεδίο που χρησιμοποιείτε; Μπορείτε να μας 

περιγράψετε κάποια; 
• Θα σας ήταν χρήσιμη η εκπαίδευση σε σχέση με τη ψυχοθεραπεία μέσω τεχνών; Αν 

ναι με ποιο τρόπο; 

  

Ερωτήσεις για ψυχοθεραπευτές μέσω τέχνης:  

• Τι είδους υπηρεσίες παρέχει ο οργανισμός σας; 
• Ποιες είναι οι κύριες ομάδες στις οποίες απευθύνεται ο οργανισμός σας; 
• Απευθύνεστε και σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας; 
• Τι είδους υπηρεσίες παρέχετε σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας; 
• Μπορείτε να μας περιγράψετε μια τυπική μέρα στη δουλειά σας; 
• Τι γνωρίζετε για την ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης; 
• Υπάρχουν κάποια εργαλεία από αυτό το πεδίο που χρησιμοποιείτε; Μπορείτε να μας 

περιγράψετε κάποια; 
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Παράρτημα 3 
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ART Residencies 2017 Καλλιτεχνικός σταθμός Δελφών.  

H χαρά της δημιουργίας 
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Chapter 5 Art as a Restorative Justice tool in the field of 
mental health in the UK  
 
Written by Juozas Kelecius, Alessandra Palmeri and Dr. Gunjan Sharma  
Restorative Justice for All (RJ4All) International Institute 
14 Dock Offices, Surrey Quays Road, London SE16 2XU, UK  
Email: e-courses@rj4all.info | @RJforall | +44(0)7708758600  
FB: /RJforAll/  |  Youtube 

ABSTRACT  

In the current climate, where prisons are overcrowded and the spent on the 
public sector higher than ever, new innovated approaches, minimising costs in 
delivering positive outcomes for patients, professionals and the society are 
needed.  

This paper is written within the context of the Erasmus+ funded “Mental Health 
Matters” (MHM) project. It aims to provide a review of the use of art as a 
restorative healing tool for mental health services in the UK. It also explores the 
risks and benefits of using “restorative art” to service users and its availability to 
professionals with a focus on the criminal justice sector.  Two types of research 
were conducted: a literature review of the current state of the art, and a fieldwork 
through in-depth interviews. Key findings are outlined and the training needs for 
both, artists and mental health professionals discussed. 

7. Key objective of the country report 

The report is produced to overview and highlight the current situation of 
restorative justice and art techniques used in the mental health sector in the UK. 
This report focuses on the use of restorative justice and therapeutic approaches 
in the criminal justice sector. The information is intended to set the grounds for the 
MHM project where new innovating training platforms will be introduced for 
mental health and art professionals. The aim is to combine their expertise and 
experience to produce tailored restorative justice tools for use in day to day 
mental health practice. 

The aim of this research is to analyse and support the impact of art therapy on 
mental health through the restorative justice system. Restorative justice is a theory 
of justice that emphasizes repairing the harm caused by criminal behaviour.  So, 

mailto:e-courses@rj4all.uk
https://www.facebook.com/RJforAll/
https://www.youtube.com/channel/UCrBsfwYoJkVqcPJqlR6pXxA/featured
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how can restorative justice can implement art practises in mental health setting? 
The arts have historically played an important role in both discouraging and 
facilitating social action and change.  Art can be characterised as either 
anaesthetic or aesthetic.  By anaesthetic, it is meant that art can dull the senses 
and diminish questioning of the social order.  Conversely, art as aesthetic can be 
concerned with increasing awareness. It can draw attention to issues that are 
often ignored and can encourage a reassessment of the everyday.  

This research paper will provide academic and scientific sources to define 
restorative justice and understand how art can be applied within it, as well as 
qualitative methodology interviewing 11 specialists in the field to understand how 
individual techniques diverge from one another.   

8. Methodology for the secondary and primary research 

The research team first carried out extensive literature review looking at 
academic and media sources as well as policy papers and online material on the 
use of restorative justice in mental health settings. As expected, the information 
was scant. While restorative justice has been researched to a great extent and 
there is an array of definitions, its use in mental health settings is underdeveloped. 
To conduct the fieldwork qualitative research was used to explore in-depth the 
restorative justice availability in the current climate. One of the data collection 
methods was in-depth interviews with professionals allowing us to explore the 
topic in detail. 

In particular, we engaged with professionals working in the UK prison system as 
well as artists providing therapeutic structures within the service delivery in 
individual or group settings. Two separate sections of fieldwork findings will be 
presented by summarizing data collected during the interviews with: mental 
health professionals (a); art practitioners (b). All in all, 6 professionals working in 
criminal justice field and 6 art practitioners were interviewed. 

 Mental Health professionals Art practitioners 
Age range 22-38 28-55 
Women 3 5 
Men 3 1 
Working Area Custody Case Management BAAT Accredited Art therapy 

Annexes: 1-3 
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9. Current state of the Art Therapy and Restorative Justice practices in the UK 

Therapeutic Art in Criminal Justice settings  

There is evidence that art therapy provision in criminal justice sector is an 
alternative that is financially sufficient which can support offenders’ reintegration 
and victims’ healing (Gavrielides, 2015). Furthermore, it was found that art therapy 
is beneficial, due to its coping tools, in supporting incarcerated adults with mental 
health issues (Erickson & Young, 2010; Gussak, 2006). The process reduces long 
term anxiety and frustration as well as regulates the dynamical tension, aggression 
and other cognitive impulses in groups, as well as supports in recognising their risks 
of future offending behaviour. The prisoners attending therapeutic art activities, 
demonstrates improvement in their perception of self and increased awareness 
when interacting with each other in social context. The art sessions are 
constructed within safe space, provided for the service users to methodically 
distribute interpersonal exchanges amongst their peers thought the art and 
dialog, respond to each other appropriately and built empathic awareness to 
one another’s experience (Erickson & Young, 2010). The visual deliverables used 
in therapy sessions mimics service user’s emotional responses, including those 
expressed when leading to the crime, supports the prisoners in organising their 
thoughts and links their cognition to their offending behaviour.  The successors are 
able to improve their problem-solving skills as well as social awareness and control 
their emotional impulses (Walters, 2014). 

Erickson & Young (2010) confirms that community arts programmes are 
conceptualised by providing opportunities in marginalized communities to 
explore self-expression and encourage self-esteem as well as emotional 
development, necessary to implement restoration. Art therapy practices is an 
effective solution when working with teens and supporting their identity 
perception issues, recognising interpersonal relationship needs and addressing 
mental health problems. These protective factors are achieved through self-
image reproduction and emotional development course (Hartz & Thick, 2005). 

During these sessions, offenders are able to explore their risks by focusing on 
aspect that they can control instead of their initial responses to triggers, potentially 
change the outcome of the circumstances leading to offending behaviour by 
recognising the potential of self-control and focusing on alternative options when 
in similar situations. By delivering the artwork participants are able to detect their 
initial response to triggers and modify the course of the situation. They develop 
new awareness, that by accepting the potential of self-control and emotional 
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self-sufficiency, they are improving self-esteem, self-confidence and reducing 
their risks of reoffending (Erickson & Young, 2010). 

According to Hartz & Thick (2005), the art therapy programmes are sufficient when 
engaging with adolescents in juvenile systems. Biologically, a high level of 
cognitive creative forces is programmed/available to explore, particularly when 
building coping mechanisms at the young age, therefore, if directed 
appropriately, it could be channelled as a sequence in processing identity 
development as well as reflecting on behavioural concerns and mental health 
productivity. When engaging in these activities, young people are able to 
communicate their emotions while using solid expressions therefore release some 
level of conditional pressures/anxieties. The created therapeutic space trough 
the symbolic dialog allows them to reload emotional distress, increases their self-
awareness and supports in questioning their disrupted self-image perception 
(Persons, 2009). 

The recovery theory suggests (Drennan, 2018) that established alternative 
trajectory - creative programming, when working with individuals with distinctive 
or mild mental health conditions, enables these participants to change their 
cognitive perception of self and empowers self-awareness and self-control, 
therefore reducing the risks of reoffending. The main objective for personal 
recovery is their illness responsibility acceptance therefore reclaiming control over 
the circumstances leading to the offence. The ownership of the illness and 
responsibility taken reduces the need to justify ones offending behaviour 
consequently supporting risk management for the future re-offending. Thus, 
creative programming in forensic/mental settings could implement the 
Restorative Justice process when working with individuals with mental health 
needs as the Restorative Justice approach focuses not only on harm caused to 
the victim, but as well as the recognition of offender’s harm which essentially 
leads to offending behaviour (Drennan, 2018).  

The personal recovery theory is built (Drennan, 2018) within the perspective of 
supporting individuals to better themselves in social setting by recognising and 
familiarising with their mental health condition characteristics therefore predicting 
individual patterns and concluding higher accountability for one’s harmful 
actions and re-offending. The personal recovery, also known as conditional 
adaptation, is different for clinical recovery as it is focusing on self-awareness, self-
acceptance, purposeful activity, personal targets development therefore 
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ownership of one’s behaviour when dealing with mental health cognition instead 
of focusing on clinical recovery (Drennan, 2018). 

Some art programmes contribute to increased participants’ curiosity to continue 
with formal education while other support in tackling addiction and community 
reintegration needs. Research team led by RAND Europe in partnership with ARSC 
UK and the University of South Wales are implementing IOMI (Intermediate 
Outcomes Measurement Instrument) toolkit commissioning to measure the 
desistance progression for arts and voluntary organisations. Although it is yet to 
be published, it is extensively trialled by piloted organisations. It is outlined that the 
components leading to desistance are not just cognitive processes or external 
structural factors but as well as social/human capital. While art and other cultural 
programmes are not able demonstrate direct impact on reducing re-offending, 
it helps building self-confidence and responsibility and abilities to engage with 
other in a constructive matter. The art programmes are linked to improvement of 
self-managing in custody and better communication with other participants and 
staff members (Ings & McMahon, 2018). 

The Role of the Arts in the UK Mental Health Services 

The role of the arts in mental health has become increasingly more prominent as 
we move towards a more holistic approach in healthcare. Art therapy can give 
people the chance to take control of their recovery, focusing on the individual 
rather than the diagnosis. It can encourage people to express their trauma and 
difficulties in a positive way, encouraging self-confidence and creativity. This can 
be particularly helpful when the individual has difficulty verbally expressing their 
thoughts and feelings and can be a way of reaching out to others in a cathartic 
way (Lyemere, 2017). 

The British Association of Art Therapists (BAAT) is the professional organisation for 
art therapists in the UK. It works to promote art therapy and provides professional 
support and advice to its members. The BAAT represents art therapy within 
national organisations and has a growing international profile. Since 2009, the 
BAAT has put art therapy research at the forefront of its priorities and is actively 
involved in promoting work in this field. To this end, the BAAT has created 
a research library that lists art therapy research articles, outcome measures and 
also provides basic training to get started with evaluation. The BAAT also runs an 
Art Therapy Practice Research Network for its full members and has prioritised 
involving service users and carers within its research work (BAAT, 2020). 
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Another organisation in the UK, Voluntary Arts England, advocates for increased 
resources for the arts in a number of ways including improving the mental 
wellbeing of individuals. In this way art has been described as a method of 
recovery. Voluntary Arts England gives a number of examples of how art has 
helped to transform ones experience of mental illness, with one individual with 
Bipolar Disorder describing it as a way of being consciously immersed in an activity 
and forming a connection with ones materials, be it paint, music or materials, as 
well as placing greater autonomy on the individual to make their own change, 
while another individual suffering from anxiety describing her art as a way of 
connecting with others going through the same experiences (Devlin, 2010). 

The arts have been found to impact mental health in a variety of disorders. A 
review of the empirical research for the visual arts 2007-2017 found evidence of 
drawing reducing symptoms of PTSD, while a number of qualitative studies have 
shown the importance of art therapy in creating a therapeutic environment 
which can enable individuals to work through their symptoms in a safe place as 
well as resulting in a number of positive results such as a reduction in social 
isolation, improved confidence and a return to volunteering and employment 
(Tomlinson, 2018). 

Stuckey and Nobel found four types of art therapies: music, visual arts, movement-
based and expressive writing. The authors reviewed the research from 1995-2007, 
focusing on the effects of creative expression upon one’s health. They found that 
music has been found to reduce neural activity in the amygdala resulting in 
reduction in signals being sent to other parts of the brain and subsequent 
reduction in anxiety in the patient. Group musical therapy, described as 6 group 
sessions of 1-1.5-hour duration each, have been found to increase self-esteem 
and social support and reduce symptoms of anxiety and depression. Art therapy 
has also been found to reduce cortisol response related to stress, resulting in 
improved sleep, and a known symptom of many mental disorders. On the other 
hand, movement-based creative expression has been found to increase 
cognitive functioning in the elderly as well as helping adults to deal with difficulties 
around bereavement and relationship issues. Finally, expressive writing has been 
found to be helpful in patients with chronic illness, allowing them to express their 
anger in a cathartic way as well as reducing their feelings of depression and 
improving their sleep. Indeed, emotional writing has been linked to a number of 
markers including a reduction in stress hormones, improved immune function, 
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reduced blood pressure and improvement in cognitive and psychological 
measures (Stuckey & Nobel, 2010). 

Examples of Art used in Mental Health in the UK. 

PROJECT DESCRIPTION FURTHER 
INFORMATION 

Healing 
Expressive 
and 
Recovery 
Arts Project 
 

Based at Brighton Health & Wellbeing centre. Provides 
programmes using art and creative practice to 
enhance health amongst patients and staff for both 
physical and mental illness. 
Previously funded by the Arts Council from 2015-2017; 
currently applying for further funds. 
Engaged over 500 participants and found 
improvement in Wellbeing scores and functional 
capacity. 
Examples of programmes they provide include art 
psychotherapy, wellbeing gallery and a writing & 
singing groups. 

(BHWC, 2020) 

British 
Association 
of Art 
Therapists 

The Association is a professional organisation made up 
of art therapists in the UK. It raises awareness of art 
therapy amongst the public and provides contact 
details for individuals interested in engaging with art 
therapy. It also publishes a peer-reviewed journal 
called ‘The International Journal of Art Therapy: 
Inscape’ four times a year 

(BAAT, 2020) 
 
 

Perspective 
Project 

Charity aimed at ending stigma associated with 
mental health through art. Offers a variety of art-
focused resources to assist individuals with mental 
health problems. Examples include holding art galleries, 
spoken word events and competitions. 

(The 
Perspective 
Project, 2020) 

Core Arts Not-for-profit social business aimed at improving 
mental health through the creative arts. Offers creative 
classes, open studios and education for individuals with 
mental health problems. 

(Core Arts, 
2020) 

Bethlem 
Museum of 
the Mind 

Arts gallery based in Bethlem Hospital, a psychiatric 
hospital in South London. Includes art work created by 
patients with mental health problems in the hospital 
and aims to improve awareness of mental illness 
through art. 

(Bethlem 
Museum of the 
Mind, 2020) 

 



  
  
 

Page | 101 
 

 

 

 

 

The initiate of formal restorative justice practices introduction to forensic mental 
health in the UK is yet to be determined (Drennan, 2018). Also, a number of 
forensic mental health services are offering relevant to RJ module training for staff 
and compliable templates. Well known Restorative Justice Intervention 
implementations within forensic mental health structures in the UK are Sycamore 
Tree programme, Khulisa and Silence the Violence. The provided 
implementations are offered to staff members working from a conditional range 
of service users, including people with serious mental health issues and individuals 
with intellectual or learning difficulties, although in these settings’ RJ structures are 
usually delivered without victims’ involvement, hence restorative justice principals 
are applied to intra-familial violence perpetrators or when mediating between 
unveiling patient to staff/patient to patient incidents (Drennan, 2018).  

In the UK prisons therapeutic art within restorative justice practice is used as a tool 
to encourage the reflection on the offence analysis with the offender (Liebmann, 
2007). The practice itself is beneficial when encouraging offenders to use art as 
part of amendment process with the victims of crime. The prisoners are 
encouraged to create art peace and offer it to the communities or the victims 
(Liebmann, 2007). In retrospective of this the Art could be used to increase 
empathy and gain considerate understanding of the perspective of the victim by 
creatively reflecting on the offence. The creative process would provide the 
prisoner the opportunity to use art to give physical body to his emotions and 
therefore take better responsibility of his behaviour leading to the offence and 
harm caused to the victim (Walters, 2014). 

Liebmann (2007) reports, that during the art therapy sessions participants are able 
to unveil the spectrum of unpleasant feelings of anger, frustration and guilt, 
building the premises for offending behaviour. The focus than gradually shifts to 
the self-control improvement exercises. The sessions are set up to discover the 
reason behind their behaviour while providing the safe space for self-explanatory 
discussion leading towards discovery of alternative options when responding to 
triggers. When visualising and discussing the circle of emotions, prior to unveiling 
their ideas and suggestions, the participants are able to synthesize their thoughts 
and feelings into a concrete concept while reflecting on their behaviour patterns 
(Liebmann, 2007). 

Understanding restorative art in the prison and other criminal justice settings 
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Restorative Art is an educational process created inside prison with the intention 
of providing prisoner's rehabilitation, and eventual reintegration into society. 

But, how does it actually work? And how can it be defined as an objective 
statement? 

Of course, its utility cannot be narrowed on a general perspective and, at the 
same time, it cannot be seen as an objective notion because it is composed by 
two mutable concepts that work on individual basis: art and psychology. 
Moreover, those two main categories rotate around the main connecting point, 
which is crime. 

Thus, the aim of this research does not consist on bringing objective assumptions, 
for this reason we need to admit that restorative art has its limits and it has a 
diverse impact on everyone that could diverge in terms of time, output and 
reaction as well as group categories (such as adults and teenagers). In fact, most 
of the cases in which art has been proved to be a successful tool were engaging 
teenagers. 

There is a growing consensus that art can be a powerful tool in restorative justice 
processes. This is, in part, due to the therapeutic nature of art — art, as an 
introspective and expressive endeavour, can encourage emotional processing 
and the kind of active and productive healing that restorative justice aims 
towards. 

To that end, there are several organisations that have created programs that 
integrate art and restorative justice in and around the criminal justice system: 
Young New Yorkers, the Prison Arts Collective in California, a program in Nashville, 
the Mural Arts Program in Philadelphia, the Justice Arts Coalition, a nation-wide 
project, Transform/Restore Brownsville, and Project Reset in Brooklyn, among 
others (Murali, 2020).  

There are two main approaches: a diversionary approach, in which programs 
conducted by the organisation serve as alternatives to incarceration, and an 
integrated approach, in which certain restorative justice aims are achieved 
through art, but within an incarceration setting. 

We are going to be focus on the integrated approach around the four stages of 
scrutiny for prisoner: A (high-risk), C (medium-risk), C (training) and D (open 
prisons). Moreover, we are going to see how art can be used in a different way 
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according to a different programme of restorative justice, so on how victim 
offender mediation programme will be different from the circle sentencing. 

The growing acceptance of the transformative power of arts and culture in 
criminal justice settings at policy level in the UK is mirrored in popular opinion. As 
a demonstration of how far the sector has come in the past 10 years, a 2018 Nat 
Cen survey found only 11% of people thought the arts shouldn’t be available to 
those in contact with the criminal justice system (Plant & Dixon, 2019). 

The arts are practised within the Criminal Justice System in many different ways. 

Arts organisations run workshops and training sessions, they produce art through 
film, drama, music and exhibitions. Arts take place in education, health and 
offender management programmes. They are also self-practiced (in-cell for 
example) with extraordinary results. Using an asset-based approach, arts and 
creativity can support improved wellbeing, awaken an interest in learning, 
develop employability skills and can help people build new positive identities. 
Engaging in the arts can also lead to new skills and employment opportunities, as 
well as equipping participants with a desire to actively engage in their community 
and culture. 

Theatre, music, dance, visual art and creative writing have a long tradition of 
successfully empowering offenders and ex-offenders to turn their lives around, 
helping to prevent reoffending (Parkinson, 2016).  

There is a growing body of evidence that demonstrates the positive impact of the 
arts in criminal justice settings in engaging, motivating and providing opportunities 
for people to develop new skills, as well as discover new ways of behaving and 
relating to others.2 Previous research has demonstrated the clear contribution 
that the arts can make in supporting the pathways to desistance, in particular by 
improving mental health, addressing drug and alcohol use, improving individuals’ 
ability to maintain strong relationships with families and children and reversing 
negative social attitudes (Hughes, 2005). 

The evidence base for the use of arts in criminal justice settings demonstrates that: 

• Participation in arts activities enables individuals to begin to redefine 
themselves, an important factor in desistance from crime. 
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• Arts projects facilitate high levels of engagement. Engagement in arts 
projects has also been shown to lead to greater participation in education and 
work-related activities. 

• Arts projects can have a positive impact on how people manage 
themselves during their sentence, particularly on their ability to cooperate with 
others – including other participants and staff. This correlates with increased self-
control and improved problem-solving skills. 

• Engagement with arts projects facilitates increased compliance with 
criminal justice orders and regimes. 

• Arts projects are responsive to participants’ individual needs. Current policy 
documentation on commissioning services to meet offenders’ needs highlights 
the importance of responsiveness in meeting diverse needs. 

• Arts projects provide safe spaces for individuals to have positive 
experiences and begin to make individual choices. 

Mental ill health is one of the most prevalent and challenging issues in prisons. It is 
closely associated with high rates of suicide and self-harm in custody. Mental 
health needs range from mild forms of depression to serious and enduring 
conditions, such as psychotic illnesses and severe personality disorders, which can 
be much more difficult to manage. 

There is evidence from a range of arts projects showing their effectiveness in 
improving mental wellbeing and supporting recovery and rehabilitation from 
mental health problems. 

The evidence base also demonstrates the value of integrating art therapy within 
existing treatment programmes in order to improve their effectiveness. 

One example could be the project of Geese Theatre Company that is reported 
in “Arts, culture and innovation in criminal justice: guide for commissioners” by the 
National Criminal Justice Arts Alliance, which explored themes such as asking for 
help, connecting with others, letting go of negative beliefs, goal setting and 
developing new skills. The projects used active exercises, role-play and theatrical 
metaphors such as mask and an exploration of cognitive behavioural models. 

In order to prove that the project was very successful, we will mention the project 
participants’ estimations regarding their experience: 
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“I had 8 years in mental health with nothing that helped – Geese gave me 
techniques to help me help myself…” 

“It made me see the positives in my life … it’s built confidence – having 
confidence helps me do my sentence and pursue other things when I leave.” 

“I’ve had 15 positives after that course for going more than normal duties, like 
helping. I’ve put it into action. Like when staff said they thought I was gonna 
punch someone in the face last week – they said they had their hands on their 
alarms but then I didn’t. I clenched my fists and had the lump in my throat and 
would normally go wild but didn’t and felt so proud of myself.” 

So indeed, art has several benefits that can affect the brain in different ways, as 
we have seen in the first part of the research. And, even though it is not possible 
to admit an objective and general statement for restorative art, we can easily 
guarantee that a great percentage of participants in these programs will have a 
positive change, especially for teenagers and young adults. 

10. Fieldwork key findings 

RJ4All piloted interviews with six mental health professionals and six art therapists, 
where they provided relevant data in conducting MHM fieldwork research.  The 
project is set to enhance the skills, knowledge and experience of mental health 
professionals thought the use of art and restorative justice, therefore by 
conducting interviews we will be able to determine the needs and structure of 
relevant training compromising these requirements. 

The field research findings will be presented in two paragraphs reflecting the 
interviewed professionals’ area of expertise: criminal justice professionals working 
with people with mental health issues (a) and BAAT accredited art therapists (b). 

(a) Criminal Justice/Mental Health Professionals  

The participating Criminal Justice/Mental Health Professionals were selected by 
RJ4All based on their experience and expertise. The participants are providing 
innovating approaches to prisoners, often with mental health issues, in custodial 
setting. The selected professionals work for Offenders Management Unit in one of 
London prisons, where they are providing case management service to medium 
and low risk prisoners. They are delivering end to end supervision and sentence 
planning to service users as well as coordination, monitoring and review of their 
behaviour in custody. Selected Criminal Justice/Mental Health Professionals 
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support prisoners’ transition from custody to offending free behaviour in the 
community.  

All interviewed professionals stated that they have some awareness of the Art 
Therapy concepts although has limited to none understanding of the terminology 
and the specifics used within the specifications. When discussing their interaction 
with service users the following reflecting to Art examples within their practise were 
provided: In-Cell packs, visual learning tools constructed and issued to prisoner to 
complete, intended for reflect on their offending, risks and circumstances leading 
to the offence; colouring books or word search issued to support prisoners in their 
IN-Cell activities when other services are limited.  The participants stated being 
aware of the restorative justice practice due to available restorative justice 
information in OMU department and information gain though professional 
experiences, mostly in completing their education studies. All participants have 
mentioned Sycamore Three – victim awareness programme, provided in their 
establishment, as the main restorative justice course that they are most familiar 
with from their current professional practice.  

(a) Art Professionals  

All participants were individually selected by RJ4All based on their formal 
education and experience with Art Therapy. All interviewed Art professionals’ 
holds accreditation within BAAT (British Association of Art Therapists). Their 
experience and education in supporting people with mental health conditions 
varies from clinical supervision to other art provision in a forensic setting to 
filmmaking/animation or art therapy sessions. Majority participants were qualified 
in supporting wide range of clients: children, young people, adults and the 
elderly, providing individual and group sessions. The service users may have a 
wide spectrum of problems, incapacities or diagnoses. These include emotional 
and behavior issues, mental health problems, learning or physical disabilities, 
demanding conditions, neurological or physical illnesses. 

Participant Number  Background 
1 Art Psychotherapist 
2 Art Psychotherapist, MBT Practitioner 
3 Art Psychotherapist,  
4 Art Psychotherapist 
5 Art Psychotherapist, HCPC Certified Clinical Supervisor 
6 Art Psychotherapist, Filmmaker/Animator 
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Most art therapist viewed the interview itself is part of the process to gain wider 
understanding of RJ practices in Art and Mental Health setting. P1 stated that 
there is enormous amount of learning materials are available for the professionals 
to access therefore it is hard to determine what arrangements have to be made 
to produce well rounded training prospect to RJ to Art therapists. When asked 
about the familiarity of RJ theory of power in therapeutic setting, P2 confirmed 
that:  

“...very often the personal health condition manifest itself into their families, in 
social setting and in society because it determines how much these people can 
contribute and engage in society, which also enables, it effects the amount of 
power and the amount of independence, social mobility and inclusion.” 

P2 confirmed that Power dynamics and Interpersonal dynamics comes to the 
surface more often in a group work than in individual settings. Also, often 
unbalance of power comes from insecure attachments. P3 confirmed that Art 
therapists use techniques from all three modalities of Art, Mental health and 
Restorative Justice in her daily practice, especially when working in clinical 
setting, hence, each of them has something to contribute to readdress the 
balance of personal power, social inclusion, economic and social justice. In 
addition, P2 confirmed believe that none of them in isolation is the answer to 
everything, concluding with “…they all could be integrated to benefit one 
another”.  

P5 states that in a therapeutic relationship is important to foster curiosity and 
mindfulness to unique individual experiences, so the client would be open and 
comfortable in making himself available to the therapeutic process. P2 states: 

“…and that in a process reduces the inequality that is there from the start of the 
therapeutic relationship…” 

P5 confirmed that therapists have more power, at least at the beginning of the 
relationship and summarized with: “…therefore I think that it is very important that 
during the therapeutic relationship a bit of that balance could be restored…” 
According to P2, the power restoration in therapeutic relationship supports the 
client to have more positive and coherent experience during the process.  

Majority of art therapists outlined the importance of keeping the distinction 
between Art therapy and therapeutic expression, were therapy requires clinical 
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provision and structured approach to manage the risk of harm to participants, 
which only should be done in the presents of qualified Art therapist. Hence, 
creative psychological activities, when organized and structured in a very 
specific way by the art professional could support inequalities and inequities in a 
personal, social or organizational setting. P2 summarized with: 

“…you don’t want people to wonder in the situation when they think they are 
doing something creative and then they get somebody playing therapist, 
discombobulating them… and they end up feeling worst, having unsupervised 
emotional breakdown... it is got to be safe.” 

The therapist states that they are fully aware of the techniques and tools required 
to deliver safe and proactive space to the clients to discover their emotional and 
mental capacities. The practitioners emphasized the importance of using art 
therapy techniques only if the relevant training and accreditation is established. 
It was highlighted that providing art opportunities in individual or group setting 
and providing a successful therapy session distinctive misinterpretation of the 
approach. The participants stated that in mental health sector the methodologies 
and practices used when delivering Art therapy sessions are completely 
distinguishing and lacking of cooperative affiliation.  

Most participants state that prior to the interview they had none or close to none 
understanding and awareness of restorative justice concept, although during the 
process concluded the benefits of its concepts when discussing the future of 
unconventional mental health approaches. It was discussed, that social justice 
very often uses Art to communicate ideas and provides tools for marginalized 
communities to share their perceptions and emotions were other form of dialog is 
not obtainable. It was discussed that the concept of shared power is significant 
when completing community projects, where repressed anxieties or traumas 
could to be addressed significantly thought Art.   

11. Critical reflections  

This research set off to understand the use of or Art and Restorative Justice 
Techniques in the context of the mental health sector in the UK. Based on the 
information obtained it would be reasonable to state that Art therapy and 
Restorative Justice are rarely used as combined methodology. However, the 
handful of examples presented by this research that Art could be utilised to 
support in visualizing restorative justice dialogue and support individuals and 
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communities, experiencing mental health concerns. Makeover, Art is a powerful 
tool to encourage individuals to share their ideas and communicate their 
anxieties though creative expressions where other communication forms do not 
accommodate.    

Also, Restorative Justice could be adapted and used as a template in 
rehabilitative programmes in mental health sector where communication is 
limited due to the lack of cognitive impediments, art therapy could be used to 
visualize these concepts and used as a communication tool to generate the 
dialog between participants, where they are able to express their pass 
experiences relatively through alternative channels. 

Art therapy practices is an effective solution when working with individuals and 
supporting their identity perception issues, recognising interpersonal relationship 
needs and addressing mental health problems. These protective factors are 
achieved through self-image reproduction and emotional development course. 
Community arts programmes are conceptualised by providing opportunities in 
marginalized communities to explore self-expression and encourage self-esteem 
as well as emotional development, necessary to implement restoration. 

12. Training needs analysis for the Mental Health Matters project 

Although the collected data outlined diverse level of perception and 
understanding of restorative justice concept as well as benefits of Art techniques 
used as therapeutic tool, all participants confirmed that the overall concept and 
idea of restorative art when engaging with individuals with mental health issues is 
promising and would be relevant to their practice when explored more. Criminal 
Justice/Mental Health and Art Professionals stated that most service users that 
they are engaging with have some sort of diagnosed or mild mental health 
condition and limited available recourses provided in their establishment. 
Therefore, they would like to discover and educate themselves more about the 
subject and would be interested in training opportunities.  The participants were 
eager to explore the possibilities of rising new unconventional approaches to 
support people and communities having mental health issues as well to provide 
new innovative tools to deliver their practices and support their service users in 
communicating their emotions.  

Art Therapists were determined that although new innovative approaches are 
eminent and necessary, it is of importance to only participate in accredited and 
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“safe” training were the practitioners will be supported to prove safe space for 
service users to express their emotions and communicate their feelings without 
risking to trigger professionally required to managed traumatic life experiences.  

All participants’ states during the training process they would like to be introduced 
to practice example of the restorative art concept and outlined that that would 
be the most supporting training tool to improve overall knowledge. They agreed 
on the standard training module as the most productive one, where interactive 
exercises would be delivered together with reading materials and the role-play 
when relevant.   

Conclusion 

This research set off to understand the use of or art and RJ in the context of mental 
health in the UK. Based on the information obtained it would be reasonable to 
state that art and RJ are rarely used together as a synthesised approach. 
However, the handful of examples that have been identified give promising 
results that Art could be used in supporting and visualizing RJ approaches in 
criminal justice setting. 

Art therapy practices is an effective solution when working with emotionally 
distorted individuals and supporting their identity perception issues, recognising 
interpersonal relationship needs and addressing mental health problems. These 
protective factors are achieved through self-image reproduction and emotional 
development course. Community arts programmes are conceptualised by 
providing opportunities in marginalized communities to explore self-expression 
and encourage self-esteem as well as emotional development, necessary to 
implement restoration.  

Also, Restorative Justice study could be adapted and used as a template in 
rehabilitative programmes in mental health sector where communication is 
limited due to the lack of cognitive impediments, art therapy could be used to 
visualize these concepts and used as a communication tool to generate the 
dialog between participants, where they are able to express their pass 
experiences relatively through alternative channels.  

The research concludes that in the context of the UK, both Restorative Justice and 
Art Therapy practices are well established across different sectors. However, the 
longing for new unconventional approaches and treatments for people 
experiencing mental health issues were presented and outlined by all interviewed 
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professionals. There is a number of practitioners providing Art cohesion project 
with reflection on Restorative Justice ethos and values, although not being able 
to outline the terminology or familiarity between these concepts. There is a 
number of mental health practitioners using visual (Art) tools when engaging with 
service users together with Restorative Justice techniques, hence unaware of its 
benefits and potential due to the lack of available training. MHM Trough 
Restorative Art project is designed to create a new innovative Restorative Art 
module, where a link between art, therapy and Restorative Justice could be 
established and utilised when supporting individual or communal needs in a 
mental health setting.   
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Annex 1-3: Questionnaire used for the fieldwork 

9. Country______________________ U.K., Spain, Greece, Hungary, Cyprus, other (please 
specify)  

10. In what age group do you belong?  

 <25 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65+ 

11. Education and participation in lifelong learning 

3.1 What is your level of education? 

 Primary education  

 Lower secondary (Junior High school) 

 Upper secondary (High school) 

 Technical schools or colleges 

 Bachelor or equivalent 

 Master or equivalent 

 Doctoral or equivalent 

3.2 Your involvement in lifelong learning 

 On-the-job training (no formal education) 

 Other (please specify): _________________________  

12. What is your current profession? 

___________________________________ 

13. Please fill in your contact details in the form below if you are interested in attending a free 
Continuous Professional Development (CPD) accredited e-course.  

 Full Name 

 E-mail 

 Phone number 
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Annex 1-3: Interview questions 

Questions for MH or relevant professionals 

• What kind of services are provided by your organisation? 

• What are the main target groups being served at your organisation? 

• Are there people with mental health issues among your clients? 

• Does your organisation provide specific services to people with mental health 
issues? What kind of services? 

• Can you describe you normal working day? 

• What do you know about the subject of an art therapy? 

• Are you aware of any of the art therapy tools that you are using when engaging 
with clients with mental health issues? Can you describe these tools? (drawing, 
games, etc.) 

• What would help you to get better understanding of this theory and practice and 
its implementation as a professional?  

• What would be the best way for you to learn about this?  

Questions for Restorative Art or relevant professionals 

• What kind of services are provided by your organisation? 

• What are the main target groups/beneficiaries being served at your organisation? 

• Are there people with mental health issues among your clients? 

• Does your organisation provide specific services to people with mental health 
issues? What kind of services? 

• Can you describe you normal working day? 

• What do you know about the subject of an art therapy? 

• Are you aware of any of the art therapy tools that you are using when engaging 
with clients with mental health issues? Can you describe these tools?  
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Annex 1-3: Photos from the fieldwork 
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This e-book brings together the work of six organisations working on the Mental 
Health Matters project, which is supported by the Erasmus+ Programme, under 
KA204  Strategic Partnerships for adult education”. It is coordinated by the 
Restorative Justice for All Internatonal Institute (United Kingdom), and is delivered 
in partnership with “Koinonikes Sineteristikes Drastriotites Efpathon Omadon EDRA” 
(Greece), “Social Center for Innovation” (Cyprus), “Fundacion Intras (Spain), the 
Athens School of Fine Arts (Greece) and Lelekben Otthon (Hungary).  

The project aims to challenge current practices in mental health settings by 
bringing together restorative justice with art. The two concepts can help 
rebalance power amongst patients and providers, while providing healing and 
therapeutic results. MHM aims to create the first methodological approach for 
bringing together the practices of restorative justice and art, while creating 
innovative tools and training material for key stakeholders such as artist, mental 
health professionals and restorative justice practitioners. This ebook presents the 
first findings of the project. 
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