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H Art therapy, ι αλλιϊσ θεραπεία τέχνησ,  είναι μια μορφι κεραπείασ που 
χρθςιμοποιεί τθ δθμιουργικι διαδικαςία μζςω τθσ τζχνθσ, για να βελτιϊςει  τθ 
φυςικι κατάςταςθ ενόσ ατόμου κακϊσ και τθν ψυχικι και ςυναιςκθματικι του 
ευεξία. 



 

 

 

 Τι κάνει ένασ θεραπευτήσ τέχνησ; 

Η δθμιουργικι διαδικαςία που εμπλζκεται ςτθν ζκφραςθ μζςω τθσ Τζχνθσ, 
μπορεί να βοθκιςει ανκρϊπουσ να επιλφςουν εςωτερικά ηθτιματα κακϊσ και 
να αναπτφξουν και να διαχειρίηονται τισ ςυμπεριφορζσ και τα ςυναιςκιματά 
τουσ. Επίςθσ, μπορεί να μειϊςει το άγχοσ και να βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ τθσ 
αυτοεκτίμθςθσ τουσ.  

 

Η Θεραπεία μζςω τθσ τζχνθσ μπορεί να επιτφχει διαφορετικά πράγματα για 
διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ. Mε τθν ευρεία ζννοια του όρου, μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάδειξθ ςτθν επιφάνεια κάποιου εςϊτερου εαυτοφ με 
ζναν τρόπο που μπορεί να παρζχει ςτο άτομο μια βακφτερθ κατανόθςθ για τον 
εαυτό του. 

 

*Art therapy* 



 

Οι κεραπευτζσ τζχνθσ ζχουν εκπαιδευτεί ςτθ κεραπεία και τθν τζχνθ. Έχουν 
μελετιςει ψυχολογία. Οι κεραπευτζσ τζχνθσ ζχουν ςυνικωσ μια κλινικι 
πρακτικι κάποιου είδουσ και εξειδικεφονται ςτθ γενικι εκτίμθςθ τθσ 
κατάςταςθσ ενόσ ατόμου ςε κεραπεία για μια ςοβαρι αςκζνεια.  



 «Χάρβεϊ»  
                                κεατρικό ζργο-ταινία 

Συγγραφέας: Μαίρη Τςέισ 

Περιγραφή: Ο Έλγουντ Ντάουντ είναι ζνα εφπορο μζλοσ τθσ αμερικανικισ κοινωνίασ, 

ζνασ γενναιόδωροσ και καλόκαρδοσ gentleman. Λατρεφει τθ διαςκζδαςθ ςτα μπαρ και το 
πόκερ. Μετά τον κάνατο τθσ μθτζρασ του αρχίηει να «βλζπει» και να κάνει παρζα με ζνα  
τεράςτιο λευκό κουνζλι, τον Χάρβεϊ, τον οποίο «περιφζρει» παντοφ. Ο Έλγουντ μζνει με τθν 
αδερφι του και τθν κόρθ τθσ. Και οι δυο τουσ ντρζπονται για τον Έλγουντ. Η αδερφι του, 
παρ’ ότι τον αγαπάει πολφ, αποφαςίηει να τον κλείςει ςε κλινικι. Ο διευκυντισ κζλει να 
εφαρμόςει μια κεραπεία που κα μετατρζψει τον Έλγουντ ςε ζναν τςιγκοφνθ και απαιτθτικό 
τφπο. Αυτό ςθμαίνει ότι κα χάςει τον εαυτό του. Τελικά, υπεριςχφει θ αγάπθ. Η οικογζνειά 
του όχι μόνο τον αποδζχεται, αλλά τον επιβάλλει και ςτον κφκλο τθσ, αρνοφμενθ τθ 
κεραπεία που προτείνει ο γιατρόσ. 



Το ζργο αναφζρεται ςτθν ψυχικι διαταραχι και ςτον τρόπο που 
αντιμετωπίηει θ κοινωνία τουσ ψυχικά αςκενείσ. Ψυχικι διαταραχι είναι 
ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται, για να εκφράςει ζνα ευρφ φάςμα 
ςυμπτωμάτων και εμπειριϊν που προκαλοφν προβλιματα ςτθ ςκζψθ, ςτο 
ςυναίςκθμα, ςτθ ςυμπεριφορά του ανκρϊπου κακϊσ και ςτθν επικοινωνία 
του με τουσ άλλουσ.  

Στο ςυγκεκριμζνο ζργο ο Έλγουντ είναι ψυχικά διαταραγμζνοσ, αφοφ 
ςυμπεριφζρεται διαφορετικά. Έχει όλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά και 
κάνει παρζα με ζνα κουνζλι, αποκφθμα τθσ φανταςίασ του. Λειτουργεί, κα 
μποροφςαμε να ποφμε, ςαν παρθγοριά, όταν κανζνασ δεν τον καταλαβαίνει.  

 

 

 

 

 

 



Η κεατρικι παράςταςθ προλογίςτθκε από κλινικι ψυχολόγο, με ςτόχο να 
διευκρινιςτεί ο όροσ «ψυχικι διαταραχι» και να γίνουν κατανοθτζσ ςτουσ 
κεατζσ οι διάφορεσ μορφζσ τθσ (ιπιεσ και ςοβαρζσ). Έχει παρουςιαςτεί 
ςχεδόν ςε κάκε χϊρα. 

 

Η ταινία Χάρβεϊ είναι κωμωδία παραγωγισ 1950 βαςιςμζνθ ςτο ομϊνυμο 
κεατρικό ζργο τθσ Μαίρθ Τςζισ, ςε ςκθνοκεςία Χζνρι Κόςτερ. 
Πρωταγωνιςτζσ τθσ ταινίασ είναι ο Τηζιμσ Στιοφαρτ (Έλγουντ) και θ Τηόηεφιν 
Χαλ (θ αδερφι του).  Παρόλο που ωσ προσ το είδοσ τθσ κεωρείται κωμικι, οι 
καταςτάςεισ και οι ζννοιεσ που κζλει να περάςει θ ςυγγραφζασ του ζργου 
μποροφν να κεωρθκοφν  τραγικζσ. 

 

 








