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Η τέχνη των εγκλείστων άρχισε να μελετάται από τους ψυχιάτρους στα τέλη του 19ου αιώνα με 
σκοπούς διαγνωστικούς, ενώ οι πρώτες μελέτες όπου το ενδιαφέρον είναι αισθητικό συναντώ
νται στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, με ψυχιάτρους όπως ο Ελβετός W. Morgenthaler 
και ο Αυστριακός H. Prinzhorn να δημοσιεύουν μελέτες πάνω σε έργα ψυχασθενών, έχο

ντας πλέον αισθητική θεώρηση. Οι εικαστικές δημιουργίες των ψυχικά ασθενών ανήκουν στην πε
ριοχή εκείνη της τέχνης που στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται κυρίως με τον όρο Art Brut. Ο 
όρος “Brut” επινοήθηκε από τον J. Dubuffet, το 1945, για να περιγράψει την παραγωγή τέχνης από 
δημιουργούς που δεν διδάχτηκαν την ακαδημαϊκή τέχνη, δεν ανήκαν σε κανένα καλλιτεχνικό κίνη
μα και ήταν αδιάφοροι για μια δυνητική ταύτιση με τον θεατή ή τον συλλέκτη. Ο Γάλλος ζωγράφος 
και γλύπτης χρησιμοποίησε τον όρο για το όνομα του κινήματος που ίδρυσε και του οποίου κύριο 
κορμό αποτελούσαν τα έργα των ψυχικά ασθενών. Ο Dubuffet επηρεάστηκε ιδιαίτερα, όσον αφορά 
στην εικαστική του έκφραση, όπως άλλωστε και πολλοί δημιουργοί τόσο του εξπρεσιονισμού όσο 
και του σουρεαλισμού, από την τέχνη των ψυχικά πασχόντων. Όσον αφορά στο ελληνικό γίγνεσθαι, 
η σχέση της χώρας μας με την τέχνη αυτή ξεκινά το 1950, από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
«Δρομοκαΐτειο», όταν ο καθηγητής Γ. Παμπούκης και ο Δρ Ν. Δρακουλίδης στέλνουν έργα ασθενών 
στη Διεθνή Έκθεση Ψυχοπαθολογικής Τέχνης που έγινε στο Παρίσι τη χρονιά εκείνη. Έως τα τέλη της 
δεκαετίας του 1980 υπήρχαν μόνον προϊόντα εργοθεραπείας. Η πρώτη σημαντική εμφάνιση καλλι
τέχνη με ψυχική διαταραχή είναι αυτή του Ο. Κ με την ισότιμη συμμετοχή του στη Β΄ Biennale Νέων 
Καλλιτεχνών της Μεσογείου, το 1987, ενώ το 1994 είναι μία πολύ σημαντική χρονιά όσον αφορά στην 
παραγωγή τέχνης από ψυχικά πάσχοντες καθώς ιδρύεται η Μονάδα Πολιτιστικής Επικοινωνίας (ΜΠΕ) 
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Κανείς ποτέ δεν έγραψε, ούτε ζωγράφισε, ούτε έφτια
ξε έργα γλυπτικής ή πλαστικής, ούτε κατασκεύασε ή 
επινόησε κάτι για άλλο λόγο, παρά για να βγει από την 
κόλαση…

Antonin Artaud

Εισαγωγή

Η τέχνη που παράγεται από ψυχικά ασθενείς έχει 
απασχολήσει, σε διεθνές επίπεδο, επιστήμονες τόσο 
στον ιατρικό χώρο όσο και σε αυτόν της ιστορίας της 
τέχνης. Υπάρχουν αναρίθμητες εκδόσεις και πολλές 
σοβαρές μελέτες που έχουν δει το φως της δημοσιό
τητας, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τους ερευνητές, το πώς η ψυχοπάθεια μπορεί να ε
πιδράσει στη δημιουργικότητα. Τίθεται το ερώτημα 
πώς μια κατάσταση που αποδιοργανώνει το πνεύ
μα μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να το εξυψώσει 
παράγοντας τέχνη. Όπως κατέδειξε η παρατήρηση, 
«τομείς του εγώ, όπως το ταλέντο, η φαντασία και 
η δημιουργικότητα σε πολλούς ενεργούς καλλιτέ
χνες αντιστέκονται στην ψύχωση, ενώ σε άλλους 
που δεν ήταν καλλιτέχνες πριν, πιθανώς η ψύχωση 
να δρα “ενεργοποιητικά” στους τομείς αυτούς και να 

αρχίσουν να δημιουργούν».1 Ο ένας πυλώνας λοιπόν 
του θέματος αυτού είναι το πόσο διαφορετικά επε
νεργεί η ασθένεια στο έργο ενεργών καλλιτεχνών 
που νόσησαν. Ο Janka,2 για παράδειγμα, καταλήγει 
στο συμπέρασμα πως ψυχικές νόσοι, όπως η διπολι
κή και η κυκλοθυμική διαταραχή αλλά και η βαριά 
κατάθλιψη έχουν μεγαλύτερο επιπολασμό στους 
συγγραφείς και τους καλλιτέχνες σε σχέση με τον 
γενικότερο πληθυσμό, με τη διπολική διαταραχή μά
λιστα, στη φάση της υπομανιακής συμπτωματολο
γίας, να οδηγεί σε αύξηση της δημιουργικότητας. Ο 
δεύτερος πυλώνας όμως του μεγάλου αυτού πεδίου 
είναι αυτός που θα μας απασχολήσει εδώ, και αφορά 
στις περιπτώσεις δημιουργίας έργων από ψυχικά α
σθενείς, που εκφράστηκαν ή εκφράζονται εικαστικά 
είτε διαμένοντες μόνιμα σε ψυχιατρικά ιδρύματα της 
Ελλάδας είτε όντας ενταγμένοι σε πρόγραμμα μερι
κής νοσηλείας, και δημιουργίες τους έχουν παρουσι
αστεί σε εκθέσεις τόσο της χώρας μας όσο και του 
εξωτερικού. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα προσπα
θήσουμε να φωτίσουμε ένα μέρος της καλλιτεχνικής 
τους παραγωγής και θα εστιάσουμε στις σημαντικό
τερες στιγμές της προβολής της.

του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ), η οποία στοχεύει στην παραγωγή αυθεντικών 
έργων που καταγράφουν την ψυχική πραγματικότητα των ασθενών και δεν μιμούνται έργα άλλων 
καλλιτεχνών. Όσον αφορά στην προβολή της τέχνης αυτής, σταθμό αποτελούν οι τρεις Πανελλήνιες 
Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το 1996, το 1997 και το 2001, η τελευταία μάλιστα υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, οι οποίες έφεραν σε επαφή τα έργα ασθενώνκαλλιτεχνών δια
φόρων ιδρυμάτων της χώρας μας με το ευρύ κοινό, αποσπώντας ιδιαιτέρως θετικά σχόλια τόσο από 
τον Τύπο όσο και από κριτικούς. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός της διάκρισης δύο ασθενών
καλλιτεχνών που συνεργάζονταν με τη ΜΠΕ, του Δ.Ζ. και της Α.Β., στα EUWARD του 2004 και του 2007, 
του Γερμανικού Ιδρύματος Augustinum, αλλά και του Γ.Μ. που πήρε το πρώτο βραβείο στον διαγω
νισμό της Very Special Art στην Αμερική. Δύο ακόμη σημαντικές στιγμές της προσπάθειας ανάδειξης 
της σχέσης Τέχνης και Ψυχιατρικής ήταν αφενός το 2004 με την Έκθεση Στην Άλλη Όχθη, στα πλαί
σια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και αφετέρου το 2005 όταν πραγματοποιήθηκε στο Χριστιανικό και 
Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, η Έκθεση με τίτλο Η Τέχνη κατά του Κοινωνικού Στιγματισμού, που ορ
γανώθηκε από την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία, την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και μία ιδιωτική 
φαρμακευτική εταιρεία. Τέλος το 2011, και πάλι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας 
εκτέθηκαν έργα της περίφημης Συλλογής Prinzhorn τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Με 
αυτόν τον τρόπο το κοινό, για άλλη μία φορά, ήρθε σε επαφή με έργα στα οποία καταγράφηκαν οι 
φόβοι, οι ανασφάλειες και οι δαίμονες που εμφωλεύουν στην ψυχή του κάθε ασθενούςκαλλιτέχνη, 
χωρίς ωστόσο οι δημιουργίες αυτές να αποτελούν μόνον κλινικές μαρτυρίες αλλά και έργα με αδιαμ
φισβήτητη καλλιτεχνική αξία.
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Αρχή του ενδιαφέροντος στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, όπως και στην Αμερική, οι εικαστι
κές δημιουργίες ατόμων με ψυχική διαταραχή α
ποτέλεσαν τον 19ο αιώνα αντικείμενο μελέτης από 
τους ψυχιάτρους, με θεώρηση αρχικά κλινική. Από 
τις αρχές όμως του 20ού αιώνα, μέσα σε ένα κλίμα 
διερεύνησης της σχέσης τέχνης και ψυχιατρικής, με 
μελέτες όπως του Freud που αναζητούσε ενδείξεις 
ψυχικής ασθένειας στο έργο των μεγάλων δασκά
λων, Da Vinci και Michelangelo, τα κείμενα που ανα
φέρονταν σε έργα ψυχικά διαταραγμένων ατόμων 
παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση. Ψυχίατροι ό
πως ο W. Morgenthaler3 και ο H. Prinzhorn4 δημο
σίευσαν, στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ού 
αιώνα, μελέτες πάνω σε έργα ψυχασθενών έχοντας 
πλέον αισθητική θεώρηση. Ιδιαιτέρως μείζονα συμ
βολή έχει ο Prinzhorn καθώς συγκεντρώνοντας και 
εκθέτοντας αυθεντικές δημιουργίες ασθενών ξεκά
θαρα επηρεασμένες από τη διανοητική διαταρα
χή, έκανε γνωστή, στο γενικό αλλά και στο ειδικό 
κοινό των καλλιτεχνών, την ιδιαίτερη αυτή εικα
στική γλώσσα. Ο Γάλλος ζωγράφος και γλύπτης, J. 
Dubuffet, με τη σειρά του επιτέλεσε μία σημαντι
κότατη τομή καθώς πίστευε ότι οι μηχανισμοί της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας μεταξύ των ψυχικά πα
σχόντων και των λεγόμενων «φυσιολογικών», δεν 
διαφέρουν και είναι πανομοιότυποι.5 Θεωρώντας 
δε πως η τέχνη των δημιουργών που δεν έχουν 
διδαχθεί την ακαδημαϊκή τέχνη, που δρουν απο
μονωμένοι, που παρουσιάζονται αδιάφοροι για το 
γενικότερο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι και που καθο
δηγούνται μόνο από τις ασυνείδητες ενορμήσεις, 
είναι περισσότερο ζωντανή και παθιασμένη ακό
μη και από αυτήν της avantgarde, συμπεριέλαβε 
τα έργα τους στο κίνημα που ίδρυσε, αυτό της Art 
Brut,6 δηλαδή της ακατέργαστης, ωμής τέχνης, όρος 
που εισήχθη το 1945. Έως τότε τις δικές τους καλ
λιτεχνικές εκφράσεις τις αποκαλούσαν «τέχνη των 
ψυχασθενών», ανήκαν σε ψυχιατρικές συλλογές και 
φυλάσσονταν στους χώρους των νοσοκομείων.

Ο brut καλλιτέχνης, περιγραφόταν από τον 
Dubuffet «ως μια ριζοσπαστική εκδοχή της ρομα
ντικής ιδιοφυΐας, απαλλαγμένης από κάθε σύμβα
ση»7 καθώς ο Ρομαντισμός ήταν το κίνημα εκείνο 
που ασχολήθηκε με τη σχέση και την αλληλεπίδρα

ση της ιδιοφυΐας με την παραφροσύνη, μια ιδέα που 
ξεκίνησε από τον Πλάτωνα, ο οποίος στον Ίωνα δια
τύπωνε την άποψη ότι η ποιητική δημιουργία είναι 
αποτέλεσμα εξωλογικών δυνάμεων, συνεχίστηκε 
από τον Seneca και αποτέλεσε ξανά αντικείμενο συ
ζήτησης τον 19ο αιώνα. Η σχέση της δημιουργικό
τητας με την ψυχική διαταραχή διατρέχει ολόκληρη 
σχεδόν την πολιτισμική ιστορία της Δύσης, καθώς 
ο «μελαγχολικός δημιουργός» απασχόλησε τη φιλο
σοφική σκέψη τόσο στα χρόνια του Μεσαίωνα όσο 
και της Αναγέννησης ενώ η παραφροσύνη ειδώθη
κε από τον Ρομαντισμό, που κατά τον Arnason, θα 
μπορούσε να οριστεί ως το κίνημα στο οποίο επι
κράτησε η κυριαρχία του συναισθήματος πάνω στη 
λογική,8 ως μια συνειδησιακή κατάσταση που επέ
τρεπε την προσέγγιση της βαθιάς γνώσης και αλή
θειας.

Συμμετοχή της Ελλάδας 
στη Διεθνή Έκθεση Ψυχοπαθολογικής 
Τέχνης. Παρίσι, 1950

Όσον αφορά στην Ελλάδα η ιστορία αυτής της τέ
χνης ξεκινά από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
«Δρομοκαΐτειο», όταν ο Καθηγητής Γ. Παμπούκης και 
ο Δρ Ν. Δρακουλίδης έστειλαν έργα ασθενών στην 
Exposition Internationale d’ Art Psychopathologique 
(Διεθνή Έκθεση Ψυχοπαθολογικής Τέχνης) η οποία έ
γινε στα πλαίσια του Πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου 
Ψυχιατρικής και έλαβε χώρα στο Νοσοκομείο 
SainteAnne του Παρισιού, από τις 29/9 έως τις 22/10 
του 1950.9

Στον τύπο, άρθρα σχετικά με την έκθεση αυτή ανέ
φεραν τη σχέση ιδιοφυΐας και παραφροσύνης, αλλά 
και ασθένειας και τάσης προς δημιουργία, χωρίς 
όμως να εκφέρονται ξεκάθαρες απόψεις, ενώ τα άρ
θρα που συσχέτιζαν την τέχνη αυτή με την –τότε– 
σύγχρονη, ήταν σπανιότερα.10

Στη συγκεκριμένη έκθεση η Ελλάδα συμμετείχε 
με 7 έργα 3 ασθενών. Ένα από αυτά είχε τον τίτλο 
Cauchemar d’un magistral autoaccusé (Εφιάλτης ενός 
αυτοκατηγορούμενου δικαστή). Σύμφωνα με την πε
ριγραφή του R. Volmat, ένας δικαστής παρίσταται 
σε μια αίθουσα δικαστηρίου όπου ψηλά στο έδρα
νο βρίσκεται για να τον δικάσει, αντί του Προέδρου, 
ένα υβριδικό σώμα με δύο κεφάλια, ένα γυναικείο 
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και ένα ανδρικό, ενώ περνούν από μπροστά του «οι 
κολασμένοι» πλέον, που καταδικάστηκαν από τον 
ίδιο κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αλλά μαζί 
τους ίσως και θύματα που δεν βρήκαν δικαίωση. 
Στο πάνω μέρος, στην αριστερή πλευρά βρίσκεται 
ο «σεβάσμιος πατέρας» μέσα σε ένα θεωρείο, που 
παραπέμπει και σε καζάνι της κόλασης, το οποίο υ
ποστηρίζεται από μία τερατόμορφη φιγούρα που, 
σύμφωνα με τον Volmat, είναι το «υπερεγώ» του 
δικαστή. Στο δεξί θεωρείο βλέπουμε μια μητέρα, 
ως προσωποποίηση της εύνοιας. Το έργο έχει έναν 
χαρακτήρα καθαρά σουρεαλιστικό. Ζωγραφίστηκε 
από επαγγελματία ζωγράφο με τις υποδείξεις του 
Δρακουλίδη, ο οποίος του μετέφερε τον εφιάλτη ε
νός ασθενούς που πριν τον εγκλεισμό του υπήρξε 
ένας άτεγκτος δικαστής. Στην απεικόνιση υπάρχει 
πλήθος συμβολισμών καθώς ο ασθενής ταυτίζεται 
και με τον πατέρατιμωρό αλλά και με το παιδί που 
τιμωρείται.11

Έλληνες ασθενείς-καλλιτέχνες 
και προβολή των δημιουργιών τους

Έως το 1987 στη χώρα μας, όσον αφορά στην πα
ραγωγή τέχνης από ψυχικά ασθενείς, δεν υπήρχε 
τίποτε ουσιαστικό παρά μόνον προϊόντα εργοθερα
πείας.9 Δεν υπήρχε κάποιο οργανωμένο εργαστήρι 
σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα ούτε καλλιτέχνες με 
αξιόλογο έργο και κατά συνέπεια οργανώνονταν εκ
θέσεις με όχι ιδιαίτερες καλλιτεχνικές αξιώσεις και 
αμφιβόλου αισθητικής.12

Η πρώτη σημαντική εμφάνιση καλλιτέχνη με 
ψυχική διαταραχή ήταν η ισότιμη συμμετοχή του 
Ο.Κ. από το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων 
Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου, στη Β΄ Biennale 
Νέων Καλλιτεχνών της Μεσογείου που έγινε στη 
Θεσσαλονίκη το 1986.13 Ο Ο.Κ. (1958–2005) είχε χά
σει τη δυνατότητα λεκτικής επικοινωνίας από την 
παιδική του ακόμη ηλικία, λόγω μηνιγγοεγκεφαλί
τιδας, και εγκλείστηκε στο Κέντρο Περιθάλψεως 
Παίδων Καρδίτσας όπου στράφηκε από τα δέκα πε
ρίπου χρόνια του, σε έναν δικό του εικαστικό διά
λογο ενώ από το 1985, νοσηλευόμενος πλέον στην 
Πέτρα, στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλη
σης, άρχισε να ζωγραφίζει ασταμάτητα.14

Την επόμενη χρονιά, τον Μάιο του 1987, στα πλαί
σια της Εβδομάδας Επανένταξης, το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) οργάνωσε πολι
τιστικές εκδηλώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Μία από αυτές ήταν η έκθεση ζωγραφικής ασθενών 
του σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Πέτρας Ολύμπου (ΨΝΠΟ) που έγινε στη γκαλερί 
ΖΜ, με τίτλο Ζωγραφική από τα Ψυχιατρεία, όπου 
παρουσιάστηκαν έργα των Ο.Κ., Θ.Κ., Λ.Π. και Γ.Γ.14 
Η περίπτωση του Θ.Κ. (1954–) έχει ιδιαίτερο εν
διαφέρον καθώς στα είκοσί του χρόνια εμφάνισε 
απο διοργανωμένη μορφή σχιζοφρένειας και παρα
τηρήθηκε μια έντονη ανάγκη για ζωγραφική που 
δεν σταματούσε μόνο στη μία πλευρά του χαρτιού. 
Μόλις αυτή τελείωνε συνέχιζε και στην άλλη ενώ 
παράλληλα οι τοίχοι του δωματίου του γέμιζαν με 
καταγραφές των λιτών ερεθισμάτων του χώρου όπου 
ζούσε, δηλαδή του ψυχιατρείου, όπως άλλωστε και 
τα προσωπικά του αντικείμενα.15 Προσωπικά σύμ
βολα, ιδεογράμματα, δημιουργία λέξεων, μαζί με 
μια έντονη παιδικότητα είναι τα χαρακτηριστικά 
της ζωγραφικής του γλώσσας. Η έκθεση στη ΖΜ 
αποτέλεσε μία από τις πρώτες προσπάθειες να προ
βληθούν τα έργα των ασθενώνκαλλιτεχνών των 
ΨΝΠΟ και ΨΝΘ και να έρθει το ευρύτερο κοινό σε 
επαφή με αυτά.

Μία ιδιαιτέρως σημαντική στιγμή στην ιστορία 
της τέχνης των ψυχικά νοσούντων στην Ελλάδα ή
ταν το 1994 όταν ξεκίνησε τις δραστηριότητές της 
η Μονάδα Πολιτιστικής Επικοινωνίας (ΜΠΕ) του 
ΨΝΘ με την ίδρυση ενός ζωγραφικού εργαστηρίου. 
Βασικό ιδεολογικό υπόβαθρο της ΜΠΕ ήταν το να 
μην υπάρχει παρέμβαση στην προσωπική γραφή 
των ασθενών που εκφράζονταν εικαστικά ενώ ως 
στόχο της είχε την προβολή των δημιουργιών τους.9 
Έγινε αρχικά μία επιλογή 10 ασθενώνκαλλιτεχνών, 
η παραγωγή των οποίων ήταν τόσο μεγάλη ώστε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη εφικτό να γίνει 
και η πρώτη έκθεση.16 Το κοινό αρχικά στάθηκε α
μήχανο καθώς «το έργο τέχνης δεν μπορούσε ακό
μη να αυτονομηθεί. Ταυτιζόταν με την ψυχοπαθολο
γία του δημιουργού του».17 Στη συνέχεια, καθώς το 
κλίμα άρχισε να γίνεται θετικότερο, πραγματοποι
ήθηκε ένας αξιόλογος αριθμός εκθέσεων, 70 περί
που μέχρι σήμερα, σε διάφορες σημαντικές γκαλερί 
της Θεσσαλονίκης, όπως στον «Παρατηρητή», στη 
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«Λόλα Νικολάου», στη «ΖΜ» αλλά και σε χώρους, 
όπως το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», το Βαφοπούλειο 
Πνευματικό Κέντρο, τον πύργο Βαζαίου στη Νάξο, 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 
γενικότερα σε πολλές πόλεις της χώρας μας αλλά 
και του εξωτερικού.17

Το 1996 η φαρμακευτική εταιρεία Lundbeck Hellas, 
ανέλαβε την οργάνωση της πρώτης Πανελλήνιας 
Έκθεσης, με τίτλο Η Τέχνη στην Ψυχιατρική, στην οποία 
παρουσιάστηκαν 70 έργα ασθενών 13 ψυχιατρικών 
ιδρυμάτων της χώρας που επιλέχθηκαν από μία 
συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν 
ψυχίατροι, ιστορικοί και εικαστικοί. Τα έργα εκτέ
θηκαν τον Οκτώβριο στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Αθηναίων και σε δεύτερη φάση σε επτά 
πόλεις της χώρας. Ο Χ. Καμπουρίδης, στο κείμενό 
του στον κατάλογο της πρώτης έκθεσης, σχολία
ζε: «Ο Βαν Γκοχ ή ο δικός μας Γιαννούλης Χαλεπάς, 
απέδειξαν με το έργο τους πόσο δυσδιάκριτα είναι 
τα όρια μεταξύ "κανονικής" ζωής και "τρέλας", χωρίς 
κανείς μας να γνωρίζει με βεβαιότητα ποια από τις 
δύο πλευρές τροφοδότησε περισσότερο την τέχνη 
τους με εκείνο το συναρπαστικό πάθος».18

Τον Οκτώβριο της επόμενης χρονιάς, η ίδια φαρ
μακευτική εταιρεία ανέλαβε εκ νέου την οργάνωση 
της Δεύτερης Πανελλήνιας Έκθεσης, λόγω, όπως 
αναφέρει στον κατάλογο ο διευθύνων σύμβουλός 
της, της μεγάλης της επιτυχίας και του ενδιαφέρο
ντος που επέδειξαν τα ΜΜΕ.19 Ο αριθμός των έργων 
που παρουσιάστηκαν ήταν ο ίδιος με της πρώτης 
έκθεσης, με συμμετοχή 12 ψυχιατρικών ιδρυμάτων, 
τα οποία παρουσιάστηκαν στο «Γκάζι» του Δήμου 
Αθηναίων. Έργα που ξεχώρισαν ήταν μία δημιουρ
γία του Γ.Π. αλλά και ο Φτερωτός Βιολιστής του Γ.Μ. 
που αναρτήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής. Ο καλλι
τέχνης αυτός έχει πάρει και το πρώτο βραβείο σε 
δια γωνισμό της "Very Special Art" στην Αμερική και 
ο πίνακας που βραβεύτηκε χρησιμοποιήθηκε σαν 
αφίσα στο Υπουργείο Υγείας, όπως αναφέρεται στο 
βιογραφικό του. Ο Α. Φασιανός μάλιστα, που συνέ
βαλε σημαντικά στην όλη προσπάθεια αυτής της 
δεύτερης Πανελλήνιας Έκθεσης, σε μία εκδήλωσή 
της, φωτογραφήθηκε με τον Γ.Μ. για να τονίσει συμ
βολικά την ισότητα ανάμεσά τους. 

Η τρίτη, και τελευταία, Πανελλήνια Έκθεση πραγ
ματοποιήθηκε από τις 25/515/6 του 2001 στα πλαί
σια των εκδηλώσεων της Ελληνικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας για το Παγκόσμιο Έτος Ψυχικής Υγείας και 
τελούσε υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής 
Εταιρείας, με χορηγό την ίδια φαρμακευτική εται
ρεία. Η παρουσίαση των έργων, με κυρίαρχη την 
παρουσία των ασθενώνκαλλιτεχνών της ΜΠΕ του 
ΨΝΘ, έγινε στο Ίδρυμα ΓουλανδρήΧορν και όπως 
διαβάζουμε σε κείμενο και πάλι του Καμπουρίδη: 
«Η παρούσα έκθεση ίσως είναι η τελευταία στην 
οποία η αναφορά της λέξης «Ψυχιατρική» κρίνεται 
απαραίτητη…».20 Στον Κατάλογο αυτόν, της Τρίτης 
Πανελλήνιας, υπάρχει επίσης και η αναφορά στην 
ανάγκη δημιουργίας ενός μουσείου για την ψυχι
ατρική και μουσειολογική έρευνα, όπου θα μπορεί 
να γίνεται ο συντονισμός του έργου ψυχιάτρων, 
ιστορικών της τέχνης ή και ζωγράφων με εμπειρία 
στο καλλιτεχνικό έργο ψυχιατρικών μονάδων.20 
Έργα που ξεχώρισαν ήταν της Α.Β. (1960–), η οποία 
εμπνέεται πάντοτε από τα χνάρια που αφήνει ο κα
φές της στο φλιτζάνι αλλά και του Θ.Τ. (1960–), ο 
οποίος δημιουργεί κόσμους αστρικούς φτιαγμένους 
από κουκίδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
δύο έργα του Ο.Κ. που εκτέθηκαν στη συγκεκριμέ
νη έκθεση, όπου διαφαίνεται η ανάγκη για επιβολή 
εικονογραφικής τάξης και διαχείρισης της επιφάνει
ας με τον διαχωρισμό της σε μέρη που παρουσιάζο
νται οριοθετημένα. Το έργο ίσως να λειτουργούσε 
για τον καλλιτέχνη σαν παράθεση μνήμης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κήρυξε το 2003 «Έτος των 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες». Με αφορμή αυτό το 
γεγονός, το Cedefop διοργάνωσε τον Ιούνιο την 
Έκθεση Art BrutArt TherapyΜάθηση για ζωή, πα
ράλληλα με ένα διεθνές συνέδριο για τη διά βίου 
μάθηση.21 Στην έκθεση συμμετείχε, μεταξύ άλλων 
φορέων και το Εργαστήριο της ΜΠΕ με έξι έργα του 
Θ.Τ. και έξι της Δ.Λ. (1965–), η οποία έχει ως θέμα της 
πάντα τη γυναικεία μορφή και στα έργα της παλιές 
μνήμες και στιγμές της καθημερινότητας συνυπάρ
χουν ενώ το χρώμα χρησιμοποιείται σε όλη του την 
ένταση, ίσως ως μέσο διασύνδεσης και καλύτερης 
επικοινωνίας με το περιβάλλον. 

Προκειμένου να προωθηθούν προς ένα ευρύτε
ρο κοινό οι δημιουργίες καλλιτεχνών του περιθω
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ρίου,22 το γερμανικό ίδρυμα Augustinum, θέσπι
σε, το 2000, το Ευρωπαϊκό Καλλιτεχνικό Βραβείο 
Ζωγραφικής και Χαρακτικής για καλλιτέχνες με ψυ
χικές διαταραχές. Υποψήφιοι για το EUWARD 2004 
ήταν καλλιτέχνες από 24 χώρες. Για πρώτη φορά 
υποψήφιοι εκείνη τη χρονιά ήταν και καλλιτέχνες 
από την Ελλάδα, καθώς συμμετείχε το ΨΝΘ, το οποίο 
και υπέβαλε έργα ασθενών του. Από τα 1000 έργα 
που υποβλήθηκαν επιλέχθηκαν τα 24, ανάμεσά τους 
και το έργο του Δ.Ζ. (1971–), Ιανός,23 ένα μανιχαϊστι
κό σύμβολο αναφοράς στη διττή φύση των πραγ
μάτων, στα αντιθετικά ζεύγη, στην έναρξη και τη 
μετάβαση. Πρόκειται για ένα θέμα που συναντάται 
συχνά στο έργο του, στο οποίο η μορφή είναι ένα 
συνονθύλευμα πολλών προσώπων που δημιουρ
γούνται από διπλές εικόνες που δένονται μεταξύ 
τους καθώς μοιράζονται κοινά περιγράμματα. Μία 
ακόμη τιμητική διάκριση είχε η χώρα μας με τα έργα 
της Α.Β., Μοτίβα από τον Καφέ Τριών Ημερών, Μοτίβα 
από τον Καφέ Δύο Ημερών (Παραθαλάσσια Πόλη) και 
Μοτίβα από τον Καφέ Δύο Ημερών (Καράβι) τα οποία 
επιλέχθηκαν για την EUWARD του 200724 και του 
2010.9

Η προβολή της εικαστικής παραγωγής που επι
κεντρώνεται στον άξονα «τέχνη και ψυχιατρική» 
είχε μια ακόμη σημαντική στιγμή, το 2004, στα 
πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, σε μία έκ
θεση διεθνούς εμβέλειας, με τον τίτλο Στην Άλλη 
Όχθη, καθώς στο ιστορικό κτήριο της Δημοτικής 
Πινακοθήκης της Αθήνας συνεκτέθηκαν έργα ανα
γνωρισμένων ιστορικά καλλιτεχνών, των οποίων 
η εμπειρία ψυχιατρικού εγκλεισμού έγινε γνωστή, 
όπως των A. Artaud, A. Walla, A. Wölfli, Γ. Χαλεπά, 
Α. Κρυστάλλη, Δ. Βιτσώρη, Μ. Οικονόμου, με έργα 
μη αναγνωρισμένων αυτοδίδακτων που βίωσαν την 
ίδια εμπειρία μέσα στις δομές ψυχικής υγείας της 
χώρας μας.25

Έναν χρόνο μετά, τον Μάρτιο του 2005, πραγ
ματοποιήθηκε στο Χριστιανικό και Βυζαντινό 
Μουσείο της Αθήνας η έκθεση με τίτλο Η Τέχνη 
κατά του Κοινωνικού Στιγματισμού, που οργανώθη
κε από την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία, την 
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και από τη δανέζικη 
φαρμακευτική εταιρεία Lundbeck, που οργάνωσε 
και τις δύο πρώτες Πανελλήνιες, εκθέτοντας μάλι

στα η τελευταία έργα καλλιτεχνών από 19 χώρες 
που ανήκουν στη συλλογή της, με την ευκαιρία του 
Παγκοσμίου Συνεδρίου Advances in Psychiatry που 
έγινε τις μέρες εκείνες στην πρωτεύουσα. Έργα 
καλλιτεχνών από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την 
Ελβετία, την Αυστρία, την Αυστραλία, από αρκε
τές άλλες χώρες αλλά και από την Ελλάδα παρου
σιάστηκαν στο κοινό, τόσο το ελληνικό όσο και 
πολλών ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Ένα από αυτά 
ήταν και ένα έργο του Δ.Ζ. που ανήκει στη συλλο
γή της Lundbeck.26 Η πλαισίωση του θέματος, που 
συναντάται και σε άλλα έργα του δεν είναι συχνό 
φαινόμενο σε καλλιτέχνες που δεν ανήκουν στην 
Art Brut. 

To 2007, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(ΚΜΣΤ) διοργάνωσε την Έκθεση Εικαστικό Πανό
ραμα στην Ελλάδα, με στόχο την έρευνα, την κατα
γραφή και την προβολή της εικαστικής παραγω
γής της χώρας.27 Η ΜΠΕ του ΨΝΘ συμμετείχε στην 
Έκθεση με τα έργα επτά καλλιτεχνών: της Α.Β., του 
Θ.Κ., της Δ.Λ., του Δ.Ζ., της Β.Κ., του Θ.Τ. και του Π.Τ., 
ο οποίος αποτυπώνει στον καμβά συναισθήματα 
φόβου που μπορεί κανείς να νιώσει μέσα στις α
σφυκτικά δομημένες και ταυτόχρονα απρόσωπες 
πόλεις.

Η ανάδειξη της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα 
στην τέχνη και τις εκφραστικές δυνατότητες των 
ψυχικά πασχόντων ήταν ένας από ένας στόχους 
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που φρό
ντισε για τη φιλοξενία της Έκθεσης Αιτία θανά
του: Ευθανασία, στην οποία εκτέθηκαν έργα της 
Συλλογής Prinzhorn, τόσο στην Αθήνα όσο και 
στη Θεσσαλονίκη, το 2011.28 Ο Αυστριακός ιστο
ρικός της τέχνης αρχικά και μετέπειτα ψυχίατρος 
έχει ίσως τη μεγαλύτερη συμβολή στη θετική πρό
σληψη της τέχνης αυτής καθώς κατόρθωσε το να 
επανεκτιμηθούν οι εικαστικές δημιουργίες των 
ψυχασθενών και να πάψουν να είναι μόνον κλινι
κές μαρτυρίες καθώς διέβλεψε σε αυτές και αξία 
αισθητική. Είναι γνωστή άλλωστε και η επίδραση 
της Συλλογής του στους καλλιτεχνικούς κύκλους 
της πρωτοπορίας που πίστευαν ότι οι δυνάμεις 
του ασυνειδήτου και του θεμελιώδους πυρήνα της 
νοητικής λειτουργίας θα μπορούσαν να εμπλουτί
σουν την καλλιτεχνική δημιουργία.



ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 29 (4), 2018 EΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 355

Επίλογος

Η εξωπραγματική λογική και η διαφοροποίηση 
στην πρόσληψη των εξωτερικών ερεθισμάτων, η 
ιδιο μορφία και η παραδοξότητα της σκέψης αλ
λά και η αποδιοργάνωσή της καθιστούν τα έρ
γα των ψυχασθενών προϊόντα ενός πνεύματος 
που σε κάποιες περιπτώσεις θεωρήθηκε «εκφυ
λισμένο», όπως για παράδειγμα, από το ναζιστι
κό καθεστώς που «χρησιμοποίησε» έργα από τη 
Συλλογή Prinzhorn, για την επίτευξη των στόχων 
του, στα πλαίσια της περίφημης έκθεσης με τίτλο, 
Εκφυλισμένη Τέχνη, του 1937. Ο όρος μάλιστα αυτός 
ανήκει στον Ούγγρο ια τρό, M. Nordau, o οποίος 
στο βιβλίο του Entartung (Εκφυλισμός) μιλούσε για 
«εκφυλισμό του πολιτισμού», ο οποίος αποδιδόταν, 
κατ΄ αυτόν, σε δυσλειτουργία των αισθητηρίων ορ
γάνων.29 Ο Nordau στηρίχτηκε στις θεωρίες του 
C. Lombroso, του σημαντικότερου ίσως προφρο
ϋδικού ψυχιάτρου του 19ου αι., ο οποίος μελέτησε 
ασθενείς που εκφράζονταν εικαστικά και υποστή
ριξε τη θεωρία της εκφύλισης αντιμετωπίζοντας 
την παράνοια ως έκφραση μιας αταβιστικής υπο
χώρησης σε ένα πιο πρωτόγονο στάδιο της ανθρώ
πινης εξέλιξης.30 Ο Ιταλός ψυχίατρος πίστευε ακό
μη ότι η ιδιοφυΐα και η παραφροσύνη συνδέονται 
στενά, ότι η ιδιοφυΐα είναι στην ουσία ένα είδος 
παραφροσύνης και συγκεκριμένα μια «εκφυλισμέ
νη ψύχωση της επιληπτοειδούς ομάδας».30 Έτσι ο 
Lombroso προσέγγισε τη σχέση αυτών των δύο κα
ταστάσεων με τον αντίθετο ακριβώς τρόπο από αυ
τόν των Ρομαντικών, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο 
καταστάσεις είναι εκφυλισμένες.31 Σε άλλες όμως 
περιπτώσεις το πνεύμα αυτό εξιδανικεύτηκε, όπως 
σε αυτήν του προαναφερθέντος Dubuffet, ο οποί
ος μάλιστα επηρεάστηκε ιδιαίτερα όσον αφορά 
στην εικαστική του έκφραση από τα έργα των ψυ
χωτικών, όπως άλλωστε και πολλοί εξπρεσιονιστές, 
λ.χ. ο L. Meidner και ο O. Kokoschka, ο Cy Twombly 
του αφηρημένου εξπρεσιονισμού αλλά και σου
ρεαλιστές όπως ο M. Ernst ή καλλιτέχνες όπως ο P. 
Klee, ο J. Tinguely και ο A. Rainer ενώ ο conceptual 
artist, M. Briand, έκανε το 2007 στην Tate Modern 
του Λονδίνου, εικαστικές παρεμβάσεις εμπνευσμέ
νες από τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας, όπως η 
σύγχυση των ορίων της ταυτότητας.

Μελετώντας κανείς αυτό το πεδίο της εικαστικής 
έκφρασης διαπιστώνει πως το υποκειμενικό βίω
μα και ο παραληρηματικός κόσμος του ασθενούς, 
ανεξαρτήτως κοινωνικού ή πολιτισμικού πλαισίου, 
καταγράφεται στο έργο του ως μια προσπάθεια να 
ελέγξει και να κατανικήσει τους φόβους, τις αγωνίες 
και τους δαίμονες που εμφωλεύουν στην ψυχή του. 
Ο ψυχασθενής προβαίνει στην καλλιτεχνική πράξη 
αδιαφορώντας για την αναγνώριση από ένα δυνητι
κό κοινό, τον «φανταστικό τρίτο», κατά Kraft,31 επι
διώκοντας υποσυνείδητα την επαναφορά μιας νέας 
ισορροπίας.

Οι ασθενείςκαλλιτέχνες, μην ανήκοντας σε συ
γκεκριμένα καλλιτεχνικά ρεύματα και παραμένο
ντας απρόσβλητοι από την καλλιτεχνική κουλτού
ρα, παράγουν τέχνη χωρίς ομοιογένεια, με δια
φοροποιήσεις στο εκφραστικό αποτέλεσμα τόσο 
μορφολογικά και τεχνοτροπικά όσο και υφολογικά. 
Ωστόσο, παρατηρώντας και μελετώντας τα έργα 
των ψυχικά ασθενών καταλήγουμε να θεωρούμε 
πως υπάρχουν κάποια κοινά, μη παθογνωμονικά 
στοιχεία της εικαστικής τους γλώσσας, όπως είναι η 
προσπάθεια επιβολής ισορροπίας και τάξης, η επα
ναληπτικότητα, η πλαισίωση του θέματος, η διαχεί
ριση της επιφάνειας με τον διαχωρισμό σε χωριστά 
μέρη, ο φόβος του κενού, η διαφάνεια των μορφών 
ή και η διαστρέβλωσή τους, η αλληλοεισχώρηση 
και η σύμπτυξή τους καθώς και μια εννοιολογική 
παραστατικότητα μέσω της μορφολογικής χρήσης 
του αλφαβήτου, χωρίς όμως αυτά τα στοιχεία να έ
χουν διαγνωστική βαρύτητα. Οι Rao και Keshavan 
άλλωστε διαπίστωσαν ότι οι μη ειδήμονες εθελο
ντές που συμμετείχαν στην έρευνά τους ήταν λιγό
τερο ικανοί να αναγνωρίσουν την ύπαρξη ψυχικής 
διαταραχής σε έργα μεγάλων ζωγράφων που υπέ
φεραν από διπολική διαταραχή σε σχέση με τους 
ψυχιάτρους, οι οποίοι, όμως κι αυτοί με τη σειρά 
τους, δεν μπόρεσαν να αποφανθούν με βεβαιότητα, 
παρατηρώντας έργα καλλιτεχνών που δεν βρίσκο
νται στα μουσεία.32

Προσεγγίζοντας τα έργα των ψυχικά πασχόντων 
μέσω της «μεταβίβασης», της προκαθορισμένης δη
λαδή άποψης με την αρωγή των εμπειριών και των 
προσλαμβανουσών μας, υπάρχει ο κίνδυνος να τα 
φορτίσουμε με τους υποσυνείδητους ή μη ιδεα
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σμούς μας. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας στάσης όπου 
η καταγωγή του έργου τέχνης δεν θα είναι πιο ση
μαντική από το ίδιο το έργο είναι αυτή που θα δια
σφαλίσει μια ουσιαστικότερη εμπειρία της επαφής 
του θεατή με την εικαστική δημιουργία καθώς το 
ζητούμενο δεν είναι μόνο το ποιες εσωτερικές συ
γκρούσεις οδήγησαν σε ένα εικαστικό αποτέλεσμα 
αλλά και το πώς καταφέρνουν να εκφραστούν αυ
τές οι συγκρούσεις μέσω των ψυχοδυναμικών διερ
γασιών του αυτοκαθορισμού, με στόχους την οριο
θέτηση αλλά και την εξερεύνηση της ταυτότητας.
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The art of the confined began to be studied by psychiatrists in the late 19th century for diagnostic 
purposes, while the first studies of aesthetic interest were found in the first decades of the 20th 
century, when psychiatrists as the Swiss W. Morgenthaler and the Austrian H. Prinzhorn published 
studies on mentally ill artworks, having mainly aesthetic approach. The artworks of the mentally ill 
belong to the field of Art found in the international literature by the term of Art Brut. The term "Brut" 
was introduced in 1945 by J. Dubuffet to describe the production of art by authors who were not 
taught academic art, did not belong to any artistic movement and were indifferent to a potential 
identification with the viewer or the collector. This French painter and sculptor named Art Brut the 
founded movement, whose main field was the works of mental patients. Dubuffet was particularly 
affected, in terms of artistic expression, like so many other creators of expressionism and surreal
ism, by the art of the mentally ill. Regarding the Greek scene, the relationship between our country 
and this category of Art began in 1950, at the Psychiatric Hospital of Attica "Dromokaitio", when 
Professor G. Pampoukis and Dr N. Drakoulidis sent patients’ works to the Exposition Internationale 
d' Art Psychopathologique ( International Exhibition of Psychopathological Art) held in Paris that year. 
By the late 1980’s, only occupational therapy projects existed. The first major artist appearance with 
a mental disorder is that of O.K. with his participation in the 2nd Biennale of Young Artists of the 
Mediterranean, in 1987. The year 1994 was a very important one in terms of art production of the 
mentally ill, as the Cultural Communication Unit (CCU) of the Psychiatric Hospital of Thessaloniki 
(P.H.T.) was founded, which aim was to produce original works that recorded the psychic reality 
of the patients and did not recreate other artists’ projects. Regarding the promotion of this art, of 
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