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ABSTRAKT 
Tato studie zkoumala účinek  arteterapie využívající výtvarnou techniku mramorování na depresi, 
úzkost a beznaděj u žen, které přežily domácí násilí s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). 
Studie byla provedena s osmi ženami, které přežily domácí násilí, za použití metody arteterapie ve 14 
sezeních s využitím techniky strukturovaného mramorování. Kvantitativní data byla shromážděna 
pomocí Beckových škál pro posouzení deprese a úzkosti a kvalitativní data byla shromážděna pomocí 
formálního zkoumání mramorovaných uměleckých děl, verbalizací účastníků a deskriptivní metody. 
Popisná data byla prezentována pomocí frekvence, procent a aritmetického průměru a pro srovnání 
skupin byl použit neparametrický Wilcoxonův test. Statisticky významné zlepšení bylo zjištěno u 
účastníků před testem a po testu ve skóre deprese, úzkosti a beznaděje. Deskriptivní analýza odhalila, 
že účastnice odrážely své zkušenosti s domácím násilím ve svých mramorových dílech, což vedlo ke 
společným tématům, jako je hněv, podráždění, úzkost, strach z budoucnosti, zvládání emočních stavů 
a naděje. Arteterapie využívající mramorování měla tedy pozitivní vliv na snížení úrovně deprese, 
úzkosti a beznaděje u žen, které přežily domácí násilí s PTSD. Tato terapie jim pomohla odhalit jejich 
pohřbené traumatické zkušenosti prostřednictvím vytváření metaforických a imaginativních 
mramorových uměleckých děl, která byla později přeměněna na expresi/vyprávění. 

ÚVOD 
Trauma nastává v důsledku šokujících událostí, které ohrožují duševní a fyzickou existenci osobnosti a 
způsobuje ochromující emoční reakce. Traumatická událost je definována jako mít, být svědkem nebo 
se dozvědět o skutečné smrti nebo hrozbě smrti, vážném zranění nebo ohrožení fyzické integrity sebe 
sama nebo druhých, vyvolávající strach, hrůzu a beznaděj (Koroglu, Briere 1994). Lidé jsou 
traumatizováni ve chvíli, kdy nemohou ochránit sebe nebo vyjádřit adekvátní reakci na hrozbu (Briere 
& Scott, 2018). Traumatická událost způsobí jedincům poruchu, protože jsou vystaveni stimulu, který 
nemohou zpracovat nebo symbolizovat a nemohou ho integrovat do své psychiky. Proto je pro ně 
nemožné situaci zvládnout (van der Kolk, 2014). Traumatické události se často objevují náhle a 
neočekávaně a vyvíjí se mimo naši kontrolu, takže se postižená osoba cítí bezmocná. Postižené osoby 
jsou navíc někdy takovým událostem vystaveny neustále a nejsou schopny tyto situace změnit. 
Postižení lidé se proto mohou cítit pasivní, slabí a intenzivně úzkostní, což jim znemožňuje se v těchto 
situacích vyznat. 
Domácí násilí, které je v turecké kultuře většinou pozorováno na ženách, je jednou z nejvýznamnějších 
příčin traumatických duševních problémů u žen. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje násilí 
jako „záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či 
společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické 
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poškození, strádání nebo újmu“ (WHO, 2002). Domácí násilí se týká převážně fyzického, psychického 
nebo ekonomického násilí. Fyzické násilí znamená kontrolu, kterou má člověk nad ostatními záměrným 
vyvíjením síly, která může mít za následek trauma, zranění nebo dokonce smrt (Buyukgok, 2007). 
Psychické násilí se může projevovat skrze různé způsoby chování. Patří sem znevažování ženy, její 
obviňování z neschopnosti splnit určitý úkol, přehlížení její osobnosti a nápadů, křičení na ni, její 
nálepkování, neustálé kritizování jejícho chování, komandování, projevování zášti vůči ženě, zkoumání 
jejího chování a práce, zabraňování ženě v příležitostech podnikání a ve společenském životě (Uluocak, 
Gokulu & Bilir, 2014). Ekonomickým násilím se rozumí používání zdrojů vytvářejících příjem jako je 
např. povolání, zboží a peníze jako prostředek nátlaku a kontroly nad ženou (Sarı, 2010). Světová 
zdravotnická organizace provedla 48 studií po celém světě a uvádí, že 10 až 69 % žen je vystaveno 
domácímu fyzickému násilí (Krug, Mercy, Dahlberg, Lozano & Zwi, 2002). Turecké studie zdůrazňují, že 
násilí na ženách narůstá a 52 % žen bylo vystaveno alespoň jednomu druhu násilí (Kocacık & Dogan, 
2006), 34 % fyzickému násilí v posledním roce, velká většina (93 %) k verbálnímu nebo psychickému 
násilí (Tokuç, Ekuklu, & Avcıoglu, 2010), 59% domácímu násilí během svého života (Alper, Ergin, 
Selimoglu & Bilgel, 2005) a k násilí ze strany manžela (Tel, Kocatas , Güler, Aydın & Gündogdu, 2019). 
Nejničivějším důsledkem násilí na ženách na úrovni jednotlivců je smrt ženy. Jedna turecká studie 
uvádí, že v letech 2016 až 2018 zemřelo v důsledku domácího násilí 932 žen (Tastan & Yıldız, 2019). 
Domácí násilí, které nevede ke smrti, ovlivňuje jak ženy, které násilí zažily, tak jejich děti, které jsou 
jeho svědky. Primární reakce žen, které prožily domácí násilí jsou stud, vina, hněv, pocit osamělosti 
ženy, pocit se selhání, pocit nedostatečnosti, problém důvěřovat druhým lidem, nedostatek sebeúcty, 
nízké sebevědomí, ztráta sebeúcty, beznaděj , nespokojenost se sebou sama, úzkost, potíže se 
soustředěním a poruchy příjmu potravy (Parmaksızoglu, 2011). Studie zdůrazňují, že nejčastější reakcí 
žen tváří v tvář násilí je mlčet (Erdogan, Aktas¸, & Bayram, 2009). Ženy v azylových domech se většinou 
vyrovnávají s domácím násilím tak, že jsou trpělivé, přijímají podřízenost a osud a získávají 
náboženskou podporu (Kandemirci & Kagnıcı, 2014; Erdogan et al., 2009). 
Studie uvádějí několik psychologických potíží způsobených partnerským násilím, včetně 
posttraumatické stresové poruchy (PTSD), zneužívání návykových látek, úzkosti a deprese (Astin, 
Ogland, Coleman a Foy, 1995). Reakce, zkušenosti a metody zvládání po traumatických událostech se 
mohou u jednotlivců lišit v důsledku faktorů včetně individuálních rozdílů, sociálního prostředí, typu 
rodiny, kultury a životních zkušeností. Ačkoli reakce na traumatickou událost má univerzální rysy, 
etnicko-kulturní faktory mohou hrát roli v pravděpodobnosti PTSD, projevu nemoci a odpovědi na 
léčbu (Marsella & Kameoka, 1989). 
PTSD není unikátní a nezávislá diagnóza (McFarlane, 1989), ale je nejčastěji doprovázena depresí a 
úzkostnými poruchami (O'Donnell, Creamer, & Pattison, 2004). Ženy vystavené domácímu násilí 
pociťují úzkost ze své stávající situace, a když se tato situace nemění, tyto obavy se postupem času 
mění v beznaděj, zoufalství a vyčerpání. Beznaděj je definována jako negativní očekávání a pesimismus 
ohledně budoucnosti (Soltys, Kashani, Dandoy, Vaidya, & Reid, 1991). Beck, Ward, Mendelson, Mock 
a Erbaugh (1961) považují beznaděj za spojení mezi sebevraždou a depresí a také za ústřední rys 
deprese (Beck, Steer, Kovacks, & Garrison, 1985). Studie ukazují, že ačkoli se deprese, úzkost a stres 
od sebe liší, existuje mezi nimi mírný vztah (Brown, Chorpita, Korotitsch, & Barlow, 1997). Studie 
využívající psychoterapii uměním u traumatizovaných jedinců ukazují, že umění má u těchto pacientů 
léčivé účinky a přispívá ke snížení symptomů traumatu a deprese (Schouten, de Niet, Knipscheer, 
Kleber, & Hutschemaekers, 2015). Traumatizovaní lidé často nejsou schopni vyjádřit své intenzivní 
emoce verbálně a nemohou používat vhodná slova a pojmy, protože jejich slovní zásoba je omezená 
na vyjádření emocí, které prožívají (Meijer & Alexithmia, 2006). Perry a Szalavitz (2006), kteří provedli 
studii s dětmi, které prožily trauma v prostředí s domácím násilím, tvrdí, že způsob, jak léčit trauma, 
obnovit důvěru, vybudovat pocit sebedůvěry a znovu získat lásku, je vytvářet dobré vztahy, a dále 
naznačují, že ačkoli léky hrají důležitou roli při zlepšování některých symptomů souvisejících s 
traumatem, skutečně účinná léčba a zotavení není možné bez stabilních, spolehlivých a upřímně 
milujících vztahů. Užitečnou metodou léčby traumatu je v tomto ohledu arteterapie, která stimuluje 
zrakové, sluchové a fyzické smysly a usnadňuje možnost zapojit se do sdílení v bezpečném prostředí. 



Kromě toho je jednou z hlavních předností arteterapie to, že poskytuje pacientům příležitost 
komunikovat symbolickým a metaforickým způsobem v bezpečném prostoru, což jim umožňuje 
neverbálně formovat své fantazie, obrazy, emoce a prožitky (Winnicott, 1971; Simon, 1997; Malchiodi, 
2005; Eren et al., 2014). Art psychoterapie pomáhá obrazům vynořit se z temnoty do světla a z 
nevědomí do vědomí tím, že slouží jako most. Není předem známo, co se stane během tohoto procesu 
stvoření. V literatuře se ve studiích  arteterapie využívá několik metod včetně malby, tance a pohybu, 
sochařství, hudby a koláže (Schouten et al., 2015). 

TECHNIKA MRAMOROVÁNÍ  
Tato studie využívala techniku mramorování jako zprostředkovatelský jazyk umění. Mramorování je 
umění vytvářet barevné vzory nasypáním barev na speciálně připravenou olejovou vodu v tácku a poté 
přenesením tohoto vzoru na papír. Slovo „marbling-Ebrû“ pochází z „ebri“, což znamená v perštině 
zataženo, „ebre“ znamená papír v jazyku Chagatai nebo ab-rû“ znamená v perštině vodní hladina 
(Derman, 1977)  
Technika mramorování byla přivezena do Anatolie ze staré vlasti Turků přes hedvábnou stezku přes 
Írán (Yazan, 1986). Mramorování vstoupilo do Evropy v polovině 17. století a stalo se hlavním 
nástrojem pro barvení papíru používaného ve vazbě knih a dalších dekorativních uměleckých dílech. 
Změny v důsledku průmyslové revoluce v 19. století způsobily výrazný úpadek v oboru ruční knižní 
vazby (Wolfe, 1990). 
Mramorovací umění využívá podnos, speciální tekutinu, barvy, volskou žluč, štětce z koňských žíní a 
růžových stonků, šídlo, speciální papír a hřeben k vytváření vzorů na vodní hladině. Některé typy 
klasického tureckého mramorování jsou kamenné mramorování, šátkové mramorování, přílivové 
mramorování, česané mramorování, řečnické mramorování, mramorování slavičího hnízda, světlé 
mramorování, pískové mramorování, šablonovité mramorování a květované mramorování (Barutçugil, 
2010). Technika mramorování má subjektivní efekt, který představuje jedinečnost a terapeutický efekt, 
který umožňuje zážitek náhodnosti. Povzbuzuje lidi, aby přemýšleli o svém vlastním stavu existence, 
obavách, volbách a omezeních, aby se podívali do svého nitra a porozuměli podmínkám souvisejícím 
se svou existencí. Různé faktory, včetně teploty prostředí dílny, množství prachu ve vzduchu, čas, 
samozavírání mramorovací kapaliny a časté změny nastavení barvy znesnadňují ovládání tohoto 
umění. V mramorování není žádné vytvořené umělecké dílo stejné. I když chce stejný člověk opakovat 
stejnou práci se stejným mramorovacím tácem a barvami, není možné dosáhnout stejného výsledku. 
Umožňuje tedy člověku čelit návratům a konfliktům své existence. 
Charakteristickým rysem arteterapie využívající mramorování je odraz náhodně seskupených 
barevných postřiků na vodě a na rozdíl od mnoha jiných technik příležitost získat výsledek a získat 
uspokojení „tady“ a „teď“. Jednotlivce neomezuje ani je nesvazuje soubor pravidel, pozitivně 
ovlivňujících a podněcujících kreativitu. Zejména nefigurativní mramorování usnadňuje obraz 
vynořující se z nevědomí do vědomí. Mramorování pomáhá člověku vyrovnat se s nejistotou a mít jiný 
pohled na zlé a uvízlé zážitky. Figurativní mramorování učí člověka vyrovnat se s úzkostí a situacemi, 
které nemůže ovlivnit. Tato studie zkoumala účinek arteterapie využívající mramorování na depresi, 
úzkost a beznaděj u žen, které přežily domácí násilí s PTSD. Zkoumal také traumatické zážitky a metody 
sebevyjádření u těchto žen prostřednictvím mramorování uměleckých děl vytvořených na sezeních 
arteterapie. Protože neexistuje žádná studie, ve které by se mramorování využívalo pro terapeutické 
účely se strukturovaným výzkumným designem, tato studie přispěje k dalším studiím v této oblasti. 

MATERIÁLY A METODY 

Účel studie 
Tato studie zkoumala účinek  arteterapie využívající mramorování na depresi, úzkost a beznaděj u žen, 
které přežily domácí násilí s PTSD. Zkoumala také traumatické zážitky a metody sebevyjádření u těchto 
žen prostřednictvím mramorovaných uměleckých děl vytvořených na sezeních arteterapie. Dalším 
cílem studie bylo poukázat na využití mramorování jako užitečné arteterapeutické metody. 



 Účastnice 
Studie byla provedena s osmi dobrovolnicemi, které byly odeslány do soukromé psychologické 
poradny, přežily domácí násilí a psychiatr ve veřejné nemocnici jim diagnostikoval PTSD. Před 
provedením studie byly všechny ženy jednou nebo dvakrát individuálně dotazovány a jejich 
informovaný souhlas byl získán po vysvětlení rysů arteterapie pomocí mramorování. Od všech 
účastníků byl získán informovaný písemný souhlas. 

Místo a čas studia 
Studie probíhala od ledna do dubna 2018 formou 14 sezení jednou týdně. Každé sezení trvalo 120 
minut. Psychoterapeutická sezení probíhala v místnosti vhodné jak pro uměleckou práci, tak pro 
skupinové aktivity. Studie byla provedena v soukromé psychologické poradně v tureckém Istanbulu. 

Využití mramorování ve skupinovém procesu 
Proces psychoterapie prováděl klinický psycholog, který měl zkušenosti s aplikací mramorování a v 
letech 2016 až 2018 absolvoval dvouletý certifikační program „Arteterapie duševních poruch“ na 
Lékařské fakultě Istanbul University. Každé sezení bylo plánováno s ohledem na potřeby žen, které 
přežily domácí násilí se známkami traumatu a charakteristikami mramorování. Na strukturu sezení 
dohlížel zkušený arteterapeut (tabulka 1). Každé sezení trvalo přibližně 120 minut, přičemž prvních 15 
minut bylo věnováno úvodu/sdílení, druhých 15 minut zahřívání těla a dýchání, následujících 30– 40 
minut mramorování a posledních 30–40 minut sdílení a diskutování o vytvořeném díle. 

Tabulka 1 
Plán workshopu arteterapie mramorování podle týdne. 

Sezení  Technika Smysl/cíl 

1.  Kamenné mramorování: Provádí 
se přes mramorovací tác 
štětcem, ale bez šídla. 

Emoční vědomí a schopnost vyjádřit emoce. 
Toto sezení si klade za cíl povzbudit účastníky ve 
skupinovém prostředí, aby verbálně vyjádřili své 
pocity vyvolané barvami a vzory vytvořenými na 
mramorovém tácu a emocionální intenzitou 
vytvořenou účinkem traumatizace prostřednictvím 
mramorování. 

2.  Mramorování tygřího oka 
Je to technika vyvinutá 
smícháním materiálů, jako je 
uhličitan draselný a síran hlinitý 
do mramorovacích barev. 

Objevování vlastních silných stránek 
Toto setkání si klade za cíl umožnit ženám, které se 
cítí slabé a uvízlé kvůli násilí, jenž zažily, aby mohly 
mluvit o tom, že jsou silné, a aby si uvědomily své 
vlastní silné stránky prostřednictvím uměleckého 
díla, které vytvořily pomocí techniky tygřího 
mramorování, což je jméno reprezentující silné 
zvíře. 

3.  Mramorování slavičího hnízda 
Vzniká posypáním mramorovými  
barvami ve formě kapek, které se 
stále zmenšují na kamenné 
mramorování, a kreslením spirál 
zvenčí dovnitř, aby se vytvořilo 
hnízdo slavíka. 

Vytvoření bezpečného prostoru 
Dům, který lidé běžně považují za bezpečné místo, 
již není bezpečný, pokud dochází k domácímu násilí. 
Pomocí techniky mramorování hnízda slavíka, která 
vizuálně představuje hnízdo, má tato sezení dát 
účastnicím příležitost vyjádřit své pocity nejistoty 
ohledně domova a navrhnout nový bezpečný 
životní prostor a povzbudit je, aby o tom mluvily 
prostřednictvím svých uměleckých děl. . 

4.  Přílivové mramorování:  
Šídlo se ponoří do 
mramorovacích barev na 

Umožňuje vyjádřit pocity a úvahy o minulosti a 
současnosti využitím efektu opakujících se pohybů 
v této technice. 



mramorovací tekutině a 
pohybuje se skrz celý 
mramorovací tác paralelními 
pohyby nahoru-dolů nebo zleva 
doprava. Je-li stejný slapový 
pohyb aplikován na vertikální 
řezání čar, pak se nazývá česané 
mramorování. 

Dává příležitost vyjádřit své zkušenosti a pocity o 
starém i novém, o jakémkoli pocitu slabosti, který 
pociťují. 
Zážitek pohybu mění nedostatek směřování a 
uvolňuje pohyb těla. 

5.  Vlnité mramorování:  
Část papíru se umístí na konec 
zásobníku a pohybuje se tam a 
zpět, aby se vytvořily vlny.  
Zatímco tento pohyb papíru 
pokračuje, vytvořené vlny jsou 
pomalu přijímány do papíru. 
Vlnitému mramorování se také 
říká opilecké mramorování nebo 
španělské mramorování. 

Tato technika vyžaduje fyzický pohyb, je těžká ale 
zábavná. Toto sezení dává ženám, kterré zažily 
domácí násilí, možnost protáhnout svá těla, která 
prošla napětím a ztrátou flexibility v důsledku 
strachu a úzkosti. Mohou tak zažít posit svobody od 
řízení a kontroly skrze vlnění vody. Tímto způsobem 
se naučí kontrolovat pohyb a materiály a díky tomu 
vytvoří umělecké dílo. Toto sezení si také klade za 
cíl vytvořit ženám příležitost pro projevení jejich 
vlastní iniciativy.  
 

6.  Vytváření mramorované masky: 
Přebírání barev maskou namísto 
papírem. 

Téma já a druzí, sebepoznávání ve vztahu. 
Pro ženy, které prožily domácí násilí, je ohromě 
důležité aby získaly pocit pozitivní sebehodnoty. 
Díky tomu se lépe vyrovnají s fenoménem násilí.  
Tato lekce si klade za cíl pomoci účastnicím vytvořit 
vzorované masky, které reprezentují je i ostatní a 
následně vyjádřit tyto vzory při hraní rolí a 
interakcích ve skupině. 

7.  Volné mramorování: 
Improvizovaná tvorba bez lpění 
na jakékoli specifické technice 

Být schopný uvědomit si pocity, které zažívají „tady 
a teď“ 
Toto sezení dává účastnicím příležitost k objevení 
jejich vlastní kreativity skrze improvizaci. Uniknou 
tak vlivu negativních minulých zkušeností a zaměří 
se na chvíli „tady a teď“. Díky tomu si mohou 
vytvořit korektivní zkušenost. 

8.  Stíny s mramorováním: 
Vytvoření stínu bílou a zlacenou 
mramorovací barvou na 
mramorovací tekutinu se 
smáčedlem nastříkaným na 
mramorovací tác pomocí různých 
šablon. 

Být schopný rozpoznat a čelit věcem, které si 
necháváme pro sebe a vyhýbáme se jejich 
vysvětlování ostatním 
 

9.  Základní forma květovaného 
mramorování: 
Vytvoří se tvarováním 
soustředných barevných kruhů. 
Ty se následně pomocí šídla 
formují do vzorů srdce nebo 
čtyřlístku. 

Být schopný uvědomovat si vlastní zdroje a užívat je 
v náročných situacích. 
Pomocí této techniky si tato lekce klade za cíl 
povzbudit účastnice, aby zažily změnu po malých 
krocích a chopily se iniciativy k vytvoření něčeho 
nového. Má jim to také umožnit osvobodit se od 
přesvědčení, že nemohou změnit nebo převzít 
kontrolu nad svými životy a pomoci jim zažít pocit 
úspěchu. 



10.  Tvorba dvojí technikou 
Touto technikou se ženy snaží 
opravit a vylepšit své umělecké 
dílo, které vytvořily předtím. 

Být schopný rozpoznat včera a dnes.  
Vytvoření propojení mezi starým a novým. 
Uvědomit si že něco starého již mohlo pozbýt 
funkce a lze to tedy pozměnit. 
Toto sezení umožňuje účastnicím spojit staré a nové 
a díky tomu si uvědomit potenciál změny sebe 
sama.  

11.  Společná práce: Mramorovací 
barvy jsou paralelně nastříkány 
na tác. 
Při této technice pracují všechny 
účastnice současně na jednom 
díle. Mohou se pohybovat kolem 
tácu a ovlivňovat dění na celé 
ploše. Nakonec je vzor, jenž 
vytvořily společně, sebrán na 
jeden společný papír. 

Posouvání osobního prostoru a zážitek 
spoluexistence s ostatními. 
Toto sezení umožňuje stydlivým ženám rozšířit svůj 
rozsah pohybu a zažít různé oblasti ve skupině a zde 
vyjádřit co cítí. 

12.  Mramorování tulipánů Být schopný uvědomit si vlastní zdroje a použít je 
v náročných situacích. 
Tato technika je náročná a je třeba dodržovat jasná 
pravidla. Účastnice zde zažijí pocity napětí a možná 
i selhávání, což může vést k rozhovorům o 
coppingových strategiích. 

13.  Rámované mramorování 
V tomto sezení mají účastnice 
vytvořit něco, čeho by chtěly 
dosáhnout v budoucnu, využitím 
rámovaného mramorování. 

Být schopný spojit plány do budoucna s dneškem. 
Vystavení násilí brání ženě, aby si všimla vlastních 
pozitivních vlastností a silných stránek. Proto vidí 
budoucnost pesimisticky. Toto sezení si klade za cíl 
povzbudit účastnice k nastavení cíle souvisejícím s 
jejich životem a umožnit jim reflektovat vlastní sny. 

14.  Improvizace s kamenným 
mramorováním 

Umět si po všech workshopech uvědomit místo, 
kam jsme se dostali, a propojit to s minulými 
zkušenostmi 
Použitím techniky kamenného mramorování, která 
byla použita v prvním sezení, si toto poslední sezení 
klade za cíl dát účastníkům příležitost zhodnotit své 
změny a vytvořit spojení mezi počátečními a 
konečnými změnami od prvního do posledního 
sezení a zhodnotit celkový psychoterapeutický 
proces. 

Umělecké techniky a materiály mramorování 
Potřeby jsou následující: mramorovací tác, mramorovací štětce, smáčedlo (volská žluč), papír, barvy, 
nafta, hřeben, šídlo (Barutcugil, 1999). V této studii byla použita okrová barva a dále barvy na rostlinné 
bázi. Tyto barvy nejsou škodlivé. 
K roztírání mramorovacích barev po povrchu mramorovací kapaliny se používá smáčedlo. Pro 
mramorování je nejvhodnějším smáčedlem volská žluč. Nemá ale příjemný pach, proto se doporučuje 
pracovat ve větrané místnosti. Jde ale o přírodní tekutinu, nemůže způsobit otravu. 
Je možné použít nějaký pracovní oděv a případně i rukavice, abychom zabránili zašpinění. Barvy lze ale 
z rukou snadno smýt a z oblečení vyprat. Příprava barev nastříkaných na mramorovací tác zahrnuje 
smíchání trochy okru, vody a žluči v nádobkách. Je potřeba dodržet správné poměry složek 
v mramorovacích barvách, jinak by se mohlo stát, že barva nastříkaná na mramorovací tác následně 
nepřilne k papíru. 



Dále je důležité, aby byla dobře nastavena konzistence mramorovací tekutiny v mramorovací misce, 
jinak by nastříkané barvy mohly klesnout na dno tácu. Správně by se měly rozšířit po povrchu kapaliny. 
Mramorovací papír se nejprve umístí na natřenou mramorovací tekutinu v tácu a poté se okraje papíru 
sejmou z okraje tácu a papír se sundá. Následně se nechá zaschnout.  
 Účastnice byly informovány o umění mramorování a o tom, jak používat mramorovací materiály tak, 
aby nenarušily improvizační povahu jejich práce. 
Mramorovací podnos: Jedná se o ocelový, hliníkový nebo pozinkovaný podnos s hloubkou 5  6 cm. 
Slouží k míchání speciálních kapalin a vody. 
Mramorovací kapalina: Nejčastěji používanými materiály při přípravě mramorovací kapaliny jsou 
tragant a karagenan (kerajin). Karagenan použitý v této studii se vyrábí z mořských řas žijících v 
oceánech. Je práškový a používá se jako stabilizátor v mramorové vodě. Tato kapalina usnadňuje 
přilnutí vody k barvě na povrchu a tvarování vody. 
Barvy: Barvy na mramorování by neměly klesnout ke dnu, ale měly by zůstat na povrchu poté, co byly 
nastříkány na mramorovací kapalinu. V této studii byly použity tradiční mramorovací barvy. 
Smáčedlo (volská žluč): Míchá se s mramorovacími barvami, což umožňuje barvám rozprostřít se po 
povrchu kapaliny. 
Papír: Pro mramorování jsou ideální bezkyselinové a savé papíry. Saténové a lesklé papíry se při 
mramorování nepoužívají kvůli jejich nenasákavé povaze. Gramáž mramorovacích papírů by se měla 
pohybovat kolem 80–100 gr/m2. 
Štětec: Štětce se používají ke sypání mramorovacích barev na tekutinu v tácu  
Hřeben: Zde použitý jev z topolového a borového dřeva s hřebíky nebo jehlicemi na konci. Používá se 
k tvarování kamenného mramorování v mramorovacím tácu. 
Šídlo: Používá se k vytváření barevných vzorů s mramorovacími barvami nastříkanými na mramorovací 
tekutinu, zejména při výrobě květin. 

Nástroje pro sběr dat 
Kvantitativní data studie byla získána pomocí následujících dotazníků a škál, zatímco kvalitativní data 
byla získána pomocí formuláře hodnocení relace a poznámek zprávy o relaci, které byly vytvořeny 
výzkumníky a zaznamenány na konci každého sezení, a zpětné vazby od supervize. Formulář pro 
hodnocení sezení se skládá ze šesti sekcí, jmenovitě Intervence terapeuta, Odpovědi pacienta: 
Chování, Postoj a verbální sdílení pacienta, Zpětná vazba od členů skupiny, Hodnocení terapeuta a 
Zpětná vazba supervize. 
K získání sociodemografických dat  účastnic byl použit úvodní informační formulář připravený 
výzkumníky a v předtestových posttestových měřeních byly použity Beckovy škály beznaděje, deprese 
a úzkosti. 
Úvodní informační formulář: Skládal se z otázek týkajících se sociodemografických charakteristik  
účastnic a zkušeností s domácím násilím. 
Beck Hopelessness Scale (BHS): Škála byla vyvinuta k měření negativních očekávání jednotlivce do 
budoucnosti. Jedná se o 20položkovou škálu bodovanou mezi 0 a 1. Vyšší skóre ukazuje na vyšší úroveň 
beznaděje (Beck A., Steer, Kovacks, & Garrison, 1985). Škálu převzali do turečtiny Seber (1991) a Durak 
(1994). 
Beckova škála deprese (BDS): Škála byla poprvé vyvinuta Beckem a kol. (1961) a zlepšení v roce 1978 
jej učinily vhodným pro sebehodnocení a snadné bodování (Beck et al., 1985). Stupnice byla přijata do 
turečtiny Hisli (1989). Nejvyšší skóre na škále je 63. Vyšší celkové skóre ukazuje na výraznější příznaky 
deprese, kde 0–9 znamená minimální depresi, 10– 16 mírnou depresi, 17–29 střední depresi a 30–63 
těžkou depresi. 
Beckova škála úzkosti (BAS): Tato škála byla vyvinuta Beckem, Epsteinem, Steerem a Brownem (1988). 
Tato sebehodnotící škála se používá k určení frekvence symptomů úzkosti, které jednotlivci zažívají. 
Jedná se o 21bodovou tříbodovou stupnici Likertova typu. Jeho tureckou studii validity a spolehlivosti 
provedli Ulusoy, S ahin a Erkmen (1998). Nejvyšší skóre na stupnici je 63. Vyšší celkové skóre znamená 
a 



vyšší úroveň úzkosti, kde 0–7 znamená minimální úzkost, 8–15 mírnou úzkost, 16–25 střední úzkost a 
26–63 těžkou úzkost. 

Analýza dat 
Popisná data byla prezentována pomocí frekvence, procenta a aritmetického průměru a 
neparametrický Wilcoxonův test se znaménkem byl použit pro srovnání skupiny před testem a po 
testu. Kvalitativní data získaná ze skupinového procesu byla vyhodnocena pomocí deskriptivních 
metod. Ukázková mramorovaná umělecká díla vytvořená během sezení a myšlenky sdílené  účastnice 
jsou v tomto článku uvedeny, aby byl proces pro čtenáře srozumitelnější (Tabulka 2). 

Výsledek 
V této studii byl minimální a maximální věk žen, které přežily domácí násilí s PTSD, které se účastnily  
arteterapie, 39 a 45 let. Minimální a maximální doba trvání manželství byla 13 a 18 let. Kromě toho 
bylo 50 % absolventů středních škol a 50 % mělo bakalářský titul; 50 % bylo zaměstnáno; 37,5 %, 50 % 
a 17,5 % mělo špatnou, střední a dobrou socioekonomickou úroveň; minimální a maximální počet dětí 
byl 2 a 4; a 67,5 % bylo vystaveno fyzickému násilí a 100 % psychickému násilí. 
Když byly zkoumány škálové skóre žen, které se účastnily umělecké skupinové psychoterapie (tabulka 
3), jejich průměrné skóre po testu na Beckových škálách deprese, úzkosti a beznaděje bylo nižší než 
jejich průměrné skóre před testem. Když byly rozdíly mezi jejich průměrným skóre před testem po 
testu analyzovány pomocí neparametrického testu Wil coxon Signed-Rank Test, byl zjištěn statisticky 
významný rozdíl mezi jejich depresí před a po testu (z = -2,041 p < 0,05), beznadějí ( z = -2,220 p < 0,05) 
a úzkost (z = -2,214 p < 0,05)  

ARTETERAPEUTICKÝ PROCES 
Terapeut provedl 1–2 sezení individuálních rozhovorů pro posouzení a přípravu před zahájením 
arteterapie mramorováním. 
Krátké úryvky z osobních příběhů sdílených účastnicemi těchto rozhovorů jsou s jejich svolením 
uvedeny níže. Písmena použitá ke kódování účastnic jsou zcela náhodná a nejsou zkratkami jejich 
skutečných jmen. 
Rodiče EA se rozvedli, když jí byly 3 roky. Její babička se o ni dva roky starala a její otec si ji vzal zpět, 
když se oženil s jinou ženou. Otec EA se dopustil ekonomického, psychologického a fyzického násilí na 
EA, její matce a její nevlastní matce. 
Během vysokoškolského studia chodila většinu nocí na koleji spát hladová. Když ji opustil její 
snoubenec, brzy se provdala za svého současného manžela a byla přesvědčena, že už ji nikdy nikdo 
nebude milovat. Po krátké chvíli se k ní manžel začal chovat psychicky i fyzicky násilně, následovalo 
ekonomické násilí. Neodvážila se rozvést pro nedostatek v rodině, která by se o ni postarala, a pro 
nedostatek finančních prostředků. Její žádosti o pomoc opakovaně odmítla i její matka. 
SE byla nucena uklízet dům a starat se o své sourozence od raného věku, protože byla nejstarším 
dítětem. Tvrdě pracovala, aby ji matka ocenila, ale namísto toho byla pravidelně kritizována a 
ponižována. 
Vzala si toho, koho jí matka vybrala. Svým manželem byla často ponižována a podváděna. Odešla proto 
z domu a během tohoto období zůstala s jeho rodinou. Na žádost matky a pro nedostatek finančních 
prostředků se však musela vrátit k manželovi. Často si vyčítá, že je zbytečná a neschopná. 
AE měla zkrácenou levou nohu a zhoršenou schopnost chůze v důsledku nesprávné léčby v dětství. 
Přestože svého manžela znala velmi málo, vzala si ho, protože ji přijal s touto postiženou nohou. Ze 
strany manžela byla vystavena fyzickému násilí mnohokrát. I když její sousedé zavolali policii, když 
došlo mezi ní a jejím manželem k domácím sporům, nikdy by na něj nepodala oficiální stížnost úřadům. 
Cítí, že tuto situaci musí pro své děti snášet. Pokud manžela opustí, nemá kam jít a její rodina by její 
rozvod s ním nepodpořila. 
MO manžel byl závislý na alkoholu a neustále ji obtěžoval a používal násilí. Několikrát byla 
hospitalizována kvůli těžkému fyzickému násilí ze strany svého manžela, ale ze strachu před manželem 



si na něj nikdy oficiálně nestěžovala úřadům. S neustále narůstající závažností násilí se nakonec na 
naléhání svých dětí rozhodla z domu odejít a nastěhovat se ke své původní rodině. Jejího otce však 
znepokojily její děti a nakonec ji manžel donutil vrátit se domů. Řákala, že žila v kulturním prostředí, 
kde jsou ženy vystaveny násilí ze strany svých manželů, ale kde jsou za to obviňovány samy ženy. 

Tabulka 2  
Sociodemografické charakteristiky  účastnic a příběhy o domácím násilí. 

 E.A. Z.O. G.A. A.E. S.E. N.K. M.O. H.T. 

Věk 45 42 40 42 39 41 41 45 

Vzdělání Vysokoškolské Vysokoškolské Vysokoškolské Středoškolské Středoškolské Vysokoškolské Středoškolské Středoškolské 

Pracovní poměr Nezaměstnaná Zaměstnaná Zaměstnaná Nezaměstnaná Zaměstnaná Zaměstnaná Nezaměstnaná Nezaměstnaná 

Doba trvání 

manželství 
18 15 14 21 16 13 14 16 

Počet dětí 3 2 3 4 3 2 2 3 

Socioekonomická 

úroveň 
Nízká Dobrá Střední Nízká Střední Střední Nízká Střední 

Domácí fyzické 

násilí 
Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Domácí psychické 

násilí 
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Tabulka 3  
Průměrné skóre na škále deprese, úzkosti a beznaděje  účastnic naměřené před a po 

psychoterapii mramorovým uměním a výsledky wilcoxonského testu se znaménkem. 

 N Průměr před testem Průměr po testu Z P 

Deprese 8 25,3 ± 5,16 9,3 ± 3,14 - 2,041 a 0,041 

Úzkost 8 34,5 ± 8,7 16,3 ± 6,3 -2,214 a 0,027 

 

Pocit beznaděje 8 11,6 ± 5,9 5,9 ± 5,1 -2,220 a 0,026 

 

a Na základě kladných hodnocení. 
* P < 0,05. 

GA byla vystavena fyzickému násilí ze strany svého manžela a rodiny jejího manžela kvůli sebemenšímu 
problému. Matka jejího manžela byla neustále obviňována z neschopnosti. Její otec zemřel, když byla 
ještě dítě a ona očekávala, že ji manžel ochrání, což se nestalo. V poslední době již nevyjadřuje své 
vlastní myšlenky, méně mluví a podřizuje se jejich autoritě, aby se vyhnula hádkám s manželem a jeho 
matkou a vyhýbala se fyzickému násilí. 
ZO se vždy snažila potěšit svého manžela, ale on ji neustále kritizoval a ponižoval. Celý den pobíhala a 
dělala domácí práce a péči o děti, ale nikdy to pro jejího manžela nebylo dost, stále ji urážel. 
NK musela po svatbě odejít z práce na naléhání svého manžela. Neustále si stěžoval na její výběr 
oblečení, obviňoval ji z toho, jak se na ni lidé dívali na ulici, a zasahoval do jejích vztahů s lidmi. V 
mladém věku ztratila otce a myslela si, že její manžel je muž, který ji „obejme a ochrání “. Její manžel 
ji však neustále obviňoval a považoval ji za nedostatečnou v domácnosti a péči o děti. Několikrát matce 
řekla, že přemýšlí o rozvodu, ale její matka s touto možností vždy nesouhlasila. Neodvážila se rozvést 
kvůli potížím, které by to způsobilo při výchově dětí a samotném vydělávání přijatelného příjmu. 
HT byla vystavena fyzickému násilí ze strany vlastních rodičů před svatbou a od manžela po svatbě. 
Navíc ji manžel celou dobu obviňoval, že je „nemotorná, tlustá a nedostatečná“. 



Společnost, ve které žila, myšlenku rozvodu neakceptovala, a proto toho nikdy nebyla schopna. Uvedla, 
že měla podobný osud jako její matka. 
V procesu skupinové arteterapie využívající mramorování s ženami, které přežily domácí násilí s PTSD, 
měly ženy tendenci zapojit se do emocionálních myšlenkových procesů, zaměřit se na své vztahy s 
ostatními, rozpoznat své vlastní zdroje a vytvořit nový řád z chaosu a nejistoty. Objevila se témata jako 
je vytváření plánů do budoucna, identifikace překážek, rozhodování o akcích a rozpoznání obav, které 
tento proces doprovázejí a postupem času došlo ke změně ženského sebevnímání. 
Techniky mramorování použité ve studii představovaly účinnou metodu k odhalení výše zmíněných 
témat. V prvním sezení byla aplikována technika kamenného mramorování, která spočívá ve stříkání 
barev na mramorovací tekutinu v tácu. Dát ženám příležitost vybrat si vlastní barvy, posypat 
mramorovacími barvami a vystavit svou práci jim umožnilo snáze projevit své pocity. Sdílení těchto 
zkušeností zlepšilo soudržnost skupiny. 
Druhé setkání mělo za cíl pomoci ženám, které přežily domácí násilí, uvědomit si své silné stránky tím, 
že vytvoří mramorování tygřího oka. V této technice každé oko představuje sílu. Cílem tohoto 
mramorování bylo navázat pouto mezi tygrem, který je silným zvířetem, a vlastní silou přeživšího. Tato 
technika poskytla  účastnicím příležitost uvědomit si, že mohou mít také silné stránky.  Účastnice mohly 
během fáze sdílení uvést své silné stránky. Toto sezení poskytlo příležitost k přechodu od chaosu k 
odhalení vlastních zdrojů a silných stránek. 
Ve třetím sezení byla použita technika mramorování označovaná jako hnízdo slavíka s cílem vyvolat v  
účastnicích prostřednictvím slova „hnízdo“ příjemné rodinné vzpomínky a přimět je tak k představě 
bezpečného prostoru. Tato technika také dala ženám příležitost sdílet radostné vzpomínky se svými 
rodinami vytvářením spirálovitých kruhů podobných ptačímu hnízdu. V tomto sezení si několik  
účastnic uvědomilo, že si nepamatují krásnou vzpomínku. 
Technika přílivového mramorování využívá pohyb šídlem tam a zpět a provádí přílivový pohyb na 
povrchu mramorovacího tácu. Čtvrtá část se zaměřila na to, jaké emoce toto hnutí v ženách podnítilo, 
na jejich minulé a současné zkušenosti a známé pocity a křehké stránky, které při pohybu měly. Během 
tohoto sezení byly požádány, aby si „vzpomněly na události a emoce, které jim byly v jejich životech 

Obr. 1 EA: Ústřice a vlny 



tak známé a chtěly se jich zbavit a překonat“. Bylo pozorováno, že účastnice většinou ve výsledných 
mramorových uměleckých dílech používaly červené a tmavé barvy a měly emocionální výkyvy. Když 
byl na konci sezení sdílen účinek přílivového mramorování na ženy, ženy vyjádřily, že tato výtvarná 
technika jim pomohla snáze vyjádřit své křehké a silné stránky a své minulé a současné zkušenosti a 
sdílet je se členy skupiny. Technika přílivového mramorování, která zahrnuje pohyby tam a zpět, mohla 
stimulovat opačné emoce a vzpomínky. Na toto téma je však zapotřebí dalších experimentálních studií. 
Ukázky uměleckých děl od dvou  účastnic jsou uvedeny níže. 
EA se podělila o svůj názor na mramorované umělecké dílo zobrazené na obr. 1: „Moje pocity se téměř 
odrážejí na mramorovém papíru, to znamená, že moje umělecké dílo odráží můj vnitřní svět. Jsou tam 
malé ústřice a vlny. 
Vlny odkazují na mou bouřlivou a bouřlivou stránku a ústřice na naději, která se ve mně znovu objevuje. 
Existuje pesimismus, neklid a naděje. Modrá pro mě znamená naději a nový začátek. Hnědá 
představuje mou pesimistickou stránku. Chci, aby ze mě ten pocit pesimismu zmizel."  
ZO sdílela následující názory na její mramorování zobrazené na obr. 2: „Jsem netrpělivý člověk, chci se 
uklidnit. Nerada vystupuji ve skupinách, mám strach. Líbí se mi moje mramorování…,  
jako uši, které se snaží znovu otevřít. Ale tyto uši se otevírají společně, zdá se, že jsou solidární. Pořád 
se bojím být s lidmi." 
V pátém sezení bylo provedeno vlnité mramorování. Při této technice se papír pomalu pohybuje tam 
a zpět po povrchu zásobníku. 
Poté se mramorovací vzor vytvořený na mramorovací kapalině jemně umístí jako vlny na papír. Při 
pohybu papíru tam a zpět na povrchu se na povrchu zásobníku vytvoří vlna. Vzor mramorování 
přenesený na papír se liší od prvního vzoru mramorování vytvořeného na mramorovací kapalině. 
Propletené barvy a nejistota ohledně výsledku poskytly příležitost vytvořit nový řád ze zmatku a 
nejistoty. Rozdíl mezi mramorováním na papíře a prvním vzorem mramorování na povrchu tácu sloužil 
jako odraz jejich způsobu vyrovnávání se s úzkostí. 

Obr. 2 ZO: Uši snažící se znovu otevřít 



V šestém sezení bylo provedeno mramorování masek. Ženy, které přežily domácí násilí, byly požádány, 
aby si vyrobily masku, která se bude reprezentovat pomocí barev, které chtějí. Tato technika odhalila 
sebepojetí  účastnic, úzkost a strachy, kterým nechtěly čelit, a jejich vnímání ostatních členů skupiny. 
Umožnilo jim to uvědomit si, jak vnímají samy sebe a prožívané násilí. Byly požádány, aby si z hotových 
mramorovacích barev vybraly barvy, které se jim líbí, a nasypaly je na tác. Poté vybarvily bílou masku 
tak, že ji vložily do podnosu a dělaly pohyby, které chtěly (tvrdý, měkký, vlnitý, klidný atd.). Toto sezení 
bylo zaměřeno na znovuvytvoření sebe (zrození) ve viskózní mramorovací kapalině. Došlo k 
intenzivnímu a emocionálnímu sdílení o maskách, které každý člen ukázal skupině a uvedl, že zastupuje 
sám sebe. Masky, které odrážely nejen věci, které vlastnily a musí jim patřit, ale i ony samy, se 
proměnily ve výraz jejich individuální a společenské existence.  
G. A., která ve své masce použila pouze zelenou a žlutou, řekla: „Všechno se skládá z toho, co jsem v 
sobě potlačila. Nemůžu být sama sebou. Vždy nosím masku proti své matce, manželovi, řediteli školy 
a tak dále. Chtěla bych nosit průhlednou masku. Oni mě nevidí. Ale teď se zdá, že je čas masky odložit.“ 
Když se jí zeptali : "Co by se stalo, kdybys nenosila masku?" odpověděla: „Pak musím bojovat. Právě 
získávám sílu." Sdílela tedy, že se cítí silnějsí a je připravena bojovat. 
V sedmém sezení byla použita technika volného mramorování. Každý účastník improvizoval 
mramorování. Tato technika dala ženám příležitost zažít vlastní kreativitu. Všimly si pocitů vyvolaných 
vytvořením produktu „tady a teď“. Poskytlo jim to schopnost vytvářet nový řád v nejistotě. 
Osmé sezené bylo věnováno vytváření „stínů“ s použitím různobarevných podkladových papírů, 
mramorovacích barev dvou barev (bílá a zlacená bílá) a techniky volného mramorování. Zúčastněné 
přenesly stínový vzor, který vytvořily pomocí mramorovacích barev dvou barev, na podkladový papír, 
který si vybrali. 

Obr. 3 GA: Nemohu být sebou 

Obr. 4 EA: Hanba, bezmoc a hněv 



To jim pomohlo uvědomit si své pocity a myšlenky, kterým nechtěly čelit. U žen, které přežily domácí 
násilí, které byly na pokraji průlomu a změny, bylo pozorováno zlepšení dovednosti a zvládání úkolu. V 
tomto sezení byly účastnice poučeny: „Mohou existovat věci, které nechcete ostatním ukázat nebo se 
zdráháte vysvětlit. V této práci říkejme „stín“ tomu, co skrýváme a nechceme ukazovat ostatním. Teď 
se soustřeďte na svůj stín a snaž se odrážet svůj stín na vodě v mramorovém tácu. 
Účastnice zažily v tomto sezení určité napětí a měly potíže s mramorováním. EA řekla: „Zpočátku jsem 
to nechtěla dělat, měla jsem potíže se do toho pustit. Bojím se tady vám i sobě něco říct“ (obr. 4). Na 
jedné straně sdílela, že se tomu musí postavit čelem, že její vyjádření ji utěší, ale také jí to připomnělo 
traumatické zážitky, jako je stud, bezmoc a hněv. Uvedla, že její umělecké dílo, které se skládalo z 
tmavých částí a vzorů pouze s červenou barvou, tyto pocity odráželo. 
AE uvedla, že měla potíže s tímto uměleckým dílem. Pro své mramorování si záměrně zvolila černý 
papír (obr. 5) a reflektovala věci, které ji rozčilovaly. Používala bílou na černobílé předměty. Také 
sdílela, že se vždy cítila trochu neúplná, trochu poloviční a chyběl ji pocit bezpečí kvůli problému 
s nohou, jenž ji bránil v chůzi. Když se terapeutka zeptala, jak její tělesný handicap, který jí brání v chůzi, 
ovlivnil její život, řekla: „(bez tohoto handicapu) bych se cítila lépe a silnější, mohla bych vzdorovat 
svému současnému životu.“ 
Na devátém sezení bylo proveden květované mramorování s pravidly. Barvy mají určité květinové 
nastavení, které se může rychle pokazit. Technika proto poskytla účastnicím příležitost odhalit své 
vlastní zdroje v chaosu a nejistotě. 

Obr. 5 AE: Jsem trochu poloviční, trochu neúplná 



Na desátém sezení byla použita spojovací technika.  Účastnice si vybraly jedno z mramorových 
uměleckých děl, které vytvořily dříve a chtěly je změnit. Další mramorovací vzor vznikl na mramorovací 
tekutině volnou technikou. Nový vzor mramorování na mramorovací tekutině byl umístěn na dříve 
vytvořené mramorové umělecké dílo. Na starém vzoru pod mramorovacím papírem se tak vytvořil 
nový vzor.  
Tato technika sloužila k propojení starého a nového. Minulosti a současnosti. Uvědomily si, že mohou 
transformovat věci, které ztratily svou funkci nebo se chtěly změnit oproti minulosti. Toto sezení 
fungovalo jako most pro přechod od starého řádu k novému, přijímání nových rozhodnutí a přijímání 
opatření. 
Na jedenáctém sezení spolupracovaly všechny účastnice na vytvoření jednoho díla, jako další fáze 
soudržnosti skupiny. Vybraly si barvy jaké chtěly a jedna po druhé postříkaly mramorovací tekutinu na 
tácu a tak se dostaly mimo vlastní osobní prostory (obr. 6). Barvy někdy tvořily hranice a někdy se 
navzájem prolínaly. Tato technika je motivovala k tomu, aby překračovaly své limity a hranice a 
prožívaly jiné a odlišné. Pomáhala jim uvědomit si výhody překračování limitů a hranic a vyrovnávání 
se s touto nepříjemnou změnou. Dále jim to pomohlo zažít společnou práci. 
Tato práce byla jako hra, kde se vzájemně ovlivňovaly kolem mramorovacího tácu a poskytovala 
příležitost objevit nové způsoby, jak působit na ostatní a nechat se ovlivňovat. Během tohoto sezení SE 
řekla: „Existují také cesty různých barev, které jsou propletené. Nebojím se vyzkoušet různé způsoby. 
Možná se některé cesty otevřou, některé uzavřou, ale bez pokusu to nemůžeme vědět.“ Když se 

Obr. 6 Skupinová práce 



terapeutka zeptala, jakou cestou chce zkusit, dala přednost žluté silnici, která byla velmi jasná a 
slunečná a řekla: „Vede mě to do jara, do klidu. Když půjdu touto cestou, možná se zbavím věcí, na 
kterých jsem závislá.“ Ve stejné reflexi BC řekla: Barvy se v tomto uměleckém díle prolínají stejně jako 
způsoby a fáze života. Život je někdy těžký, někdy snadný. Toto mramorování (skupinová práce) ve mně 
vyvolává pocit, že nechci ustoupit, když mám potíže“. 
Na dvanáctém sezení se provádělo mramorování tulipánů. Tulipánové mramorování je druh 
kanonického mramorování. Po nanesení kamenného mramorování na mramorovací tekutinu se 
vytvořil vzor tulipánů pomocí mramorovacích barev speciálně připravených pro výrobu květin. Tím se 
rozvinuly jejich schopnosti vypořádat se s obtížnými a stresovými situacemi a jednat v nich.  
Třinácté sezení bylo určeno pro vytvoření dutého květinového vzoru na světlém mramorování. Tomuto 
mramorování se říkalo rámované mramorování. Účastnice vložily své sny, plány a naděje do 
budoucnosti do prázdného rámečku, který vytvořily. Toto sezení jim pomohlo uvědomit si své vlastní 
zdroje v tom, že jsou schopny udržet život, znovu získat kontrolu nad životem, klást limity ve svých 
životech a přejít z chaosu a zmatku k novému řádu. Když se v tomto sezení chýlil skupinový proces ke 
konci, byly účastnice požádány, aby barvy, které si vybraly, nahodily na mramorovací tác. Doprostřed 
těchto barev dali kapku smáčedla a pomocí šídla barvy otevřely. Poté pomocí šídla převedly otevřené 
barvy do tvarů s rámečky. V tomto mramorovém díle byl vytvořen rám s vnitřním a vnějším 
ohraničením (obr. 7). Terapeut vytvořil interakci mezi  účastnicemi, pomocí kterých mohly volně mluvit 
o tom, jak chtějí vyplnit prázdný rám, který vytvořily. Mramorová umělecká díla vytvořena v tomto 
sezení, byla naplánována tak, aby přiměla  účastnice rozpoznat své vlastní zdroje a používat je 
v obtížných podmínkách. Umožnila jim spojit se s jejich stávající situací a budoucími sny a plány. Při 
sdílení SE řekla: „Snila jsem o horkém slunečném dni a moři, jsme u moře. Jsem s dětmi, v rámu není 
místo pro manžela. Máme se moc rádi, teď mluvím o tom, co v sobě mám, jsem šťastnější. Ale jsou tu 
i tmavá místa. Jsou to nešťastné řádky, které jsem měla, ale dala jsem je na konec práce. Už je mi lépe, 
mám nějaké cíle." Dále NK řekla: „Chci teď pracovat. Sním o sobě, že budu pracovat v pěkné kanceláři. 



Není to daleko, možná po nějaké době. Nyní se snažím pomalu vše uvést do starých kolejí. Zde každý 
vzor ve skutečnosti představuje mé úsilí." 
Poslední sezení bylo naplánováno tak, že začne a bude volně pokračovat pomocí techniky 
mramorování kamene, kterou se ženy naučily na prvním sezení. Účastnice tak mohly poznat, jak daleko 
se po těchto sezeních dostaly, a propojit své zkušenosti se svými mramorovanými díly. Během sezení 
bylo pozorováno, že jsou během práce uvolněnější a společenštější (obr. 8). V tomto sezení se společně 
sdílelo to, že nyní mají naděje do budoucnosti. 
Stejně jako v prvním sezení i ve 14. sezení se tvořilo technikou kamenného mramorování. Toto sezení 
fungovalo jako most mezi prvním a posledním. Účastnice si všimly změn na sobě samých a pokroku, 
kterého dosáhly během arteterapie mramorováním. 
Mramorování je v podstatě nefigurativní umění, které se skládá z barvy, vzoru a pohybu. Výsledný 
obraz nelze v procesu tvorby uměleckého díla předem vidět. Zůstává překvapením až do konce. Tato 
abstraktní kvalita mramorovaných děl, které ženy vytvořily, fungovala tak, aby jim poskytla příležitost 
odrážet své vnitřní světy do děl a verbalizovat vnitřní procesy prostřednictvím asociací. Dále jim 
pomohla vyjádřit své pocity nejistoty, přijetí, úzkosti a strachu a s nimi spojené zkušenosti. 

DISKUSE 
Studie byla provedena s osmi ženami, které přežily domácí fyzické a psychické násilí s PTSD v období 
od ledna do dubna 2018. Byla použita arteterapie o 14 sezeních strukturovaná technikou 
mramorování. Výsledky studie naznačují, že program  arteterapie využívající mramorování měl 
pozitivní účinek na snížení deprese, úzkosti a beznaděje u osmi žen, které přežily domácí násilí. 
Arteterapie se strukturovanými technikami mramorování zahrnovala mnoho cílů, jako je zvýšení 
sebeúcty, vytvoření bezpečného prostoru, rozpoznání vlastních silných stránek a zranitelností, 
stanovení cílů do budoucna, rozvoj copingových strategií, rozpoznání vlastních pocitů a objevování 
nových cest. Využilo se minulých zkušeností a různých technik mramorování uspořádaných pro tyto 
účely. V průběhu procesu byly  účastnicím vysvětleny specifické techniky mramorování určené v 
souladu s účelem každého sezení a příslušné pokyny a poté byly techniky prakticky aplikovány (tabulka  

Obr. 7 Prázdný rám: Jak ho  vyplním? 

Obr. 8 Moje budoucnost a naděje 



 V osmém sezení se projevila důvěra a soudržnost skupiny. Technika stínového mramorování byla 
provedena s cílem zaměřit se na zkušenosti  účastnic, které bylo obtížné sdílet, aby se zabránilo návratu 
k pocitu viny, hanby a zoufalství. 
Kvantitativní výsledky programu art psychoterapie využívající mramorování ukázaly významný pokles 
příznaků deprese, úzkosti a beznaděje, což naznačuje, že u těchto pacientů fungoval jako účinný 
psychoterapeutický nástroj. Program dal ženám také příležitost vyjádřit se ve skupinovém procesu 
prostřednictvím mramorovaných uměleckých děl, které vytvořily, a vytvořit asociace a reflexe 
prostřednictvím terapeutova interaktivního terapeutického přístupu v rámci skupiny. Tento proces 
přispěl ke schopnosti  účastnic vyjádřit se, sdílet své bolestné a děsivé zkušenosti a získat nové 
perspektivy do budoucna. 
Cílem této studie bylo povzbudit ženy, které přežily domácí násilí, aby si uvědomily problémy, které se 
bály přiznat sobě i ostatním, čelily těmto zkušenostem, zbavily se emocionální zátěže a získaly nové 
perspektivy. Jung (2003) uvádí, že archetyp „stínu“ představuje „temnou stránku“ osobnosti jako 
symbol kolektivního nevědomí a je definován jako duchovní struktura skrytá nejprimitivnější částí já. 
Ženy, které jsou vystaveny domácímu násilí, jej před cizinci skrývají a dlouhodobě snášejí. Ponížení a 
hanba ze zkušenosti s násilím a strach z dalšího násilí, patří mezi důležité důvody pro skrývání násilí 
(Arat, 1995; Chase, O'Leary, & Heyman, 2001; Ünal, 2005). Tato role přežít, kvůli níž se ženy cítí 
neúplné, neadekvátní a bezcenné, jim také ztěžuje vyrovnat se s problémy. Tato studie se nejprve 
zaměřila na povzbuzení žen, aby si uvědomily, že násilí, které během svého života zažily, nebylo jejich 
vinou, a aby objevily svou vlastní sílu se s tímto problémem vypořádat. Jung také zdůrazňuje, že každý 
má jiné stíny, a proto jedním ze způsobů, jak dosáhnout uzdravení a osobní svobody, je čelit jim a 
uvědomovat si je. 
Umění podle Winnicota umožňuje vytvořit oblast, kterou nazývá přechodovým prostorem, a vytváří 
most mezi vnitřní a vnější a také subjektivní a objektivní realitou (Winnicot, 1971). V psychoterapii 
uměním se různé vzory ve vnitřním světě pacienta odrážejí prostřednictvím uměleckých forem, stávají 
se viditelnými a jsou sdíleny s ostatními. Tento proces vystupuje jako výrazový prostředek jak pro 
jednotlivce, tak pro jeho vztah k druhým (Eren, 2015; Mal chiodi, 2005). Tato studie poskytla ženám, 
které přežily domácí násilí, příležitost podívat se a porozumět svým traumatickým zážitkům a 



přesvědčivým pocitům, jako je stud a strach, a zkušenostem jejich samotných i lidí souvisejících s 
těmito traumatickými zážitky a pocity, které vyjádřily prostřednictvím mramorovaných uměleckých 
děl. Osoby, které přežily násilí, mají tendenci se vnímat jako slabší a bezmocnější než oni a považovat 
útočníka za schopného čehokoli. Nejsou schopny se této situaci postavit samy kvůli vlivu kulturních 
faktorů na rodinnou strukturu, což způsobuje pokračování násilí a vede je k tomu, aby se vrátili do 
svého vztahu. Ženy, které se cítí slabé, mají vyšší příznaky deprese (Filson, Ulloa, Runfola, & Hokoda, 
2010; Yamawaki, Ochoa-Shipp, Pulsipher, Harlos, & Swindler, 2012; Kagnıcı & Kandemirci, 2014). Na 
rozdíl od verbálních terapií umožňuje arteterapie pacientům porozumět tomu, co je za jejich 
symptomy, prostřednictvím výsledného produktu s využitím terapeutických a integračních funkcí 
terapeuta (Eren et al., 2014; Eren, 2015; McMurray & Mirman, 2001; Schouten et al., 2015 ). 
Prostřednictvím arteterapie využívající mramorování pomohla tato studie ženám v realistickém 
pohledu jak na sebe sama, tak i na ostatní. Terapie jim pomohla objevit své vlastní síly a zdravěji 
uspořádat své vztahy, a tím snížit míru jejich deprese a úzkosti a zvýšit úroveň naděje. 
V této studii byly účastnice vyzvány, aby poskytly zpětnou vazbu a podělily se o názory na mramorová 
umělecká díla, která vytvořily pod vedením terapeuta v poslední fázi sezení. V této fázi ženy někdy 
kladly otázky dalším členům a poskytovaly názory na prezentované umělecké dílo a poté je porovnávaly 
se svými vlastními uměleckými díly. Na konci sezení bylo postřehů více, neboť hodnotily cizí artefakty 
na stejné téma a cítily se ve skupině bezpečně a mohly těžit z názorů ostatních členů. Nasloucháním 
ostatním členům skupiny měly účastnice odvahu přemýšlet o procesech týkajících se jak jich 
samotných, tak ostatních. Tak byly schopny vyvinout nová nadhled vysvětlující jednání druhých a 
mohly se svěřit lidem kolem sebe.  Účastnice uvedly, že se ke skupině připojily dobrovolně, skupinová 
práce pro ně byla dobrá a že bylo velmi dobré být spolu s lidmi, kteří měli podobné zkušenosti. Studie 
uvádějí, že sdílení, zpětná vazba a solidarita mezi členy skupiny během skupinové psychoterapie má 
mnoho výhod, zejména snížení osamělosti, odcizení a nedůvěry (Foy, Eriksson, & Trice, 2011; ID, 1995). 
Skupinový proces měl podobné účinky ve skupinové arteterapii prováděné v této studii, kde vytváření 
a sdílení uměleckých děl s mramorováním ve skupině lidí s podobnými problémy zvýšilo pochopení 
účastnic. Během mramorování účastnice někdy uvedly, že když něco vytvořily, cítily se naživu, nevšimly 
si, jak rychle uběhl čas při tvoření, a na konci sezení se cítily „šťastné a živé“. Někdy sdílely, že tvorba 
umění je na chvíli odvedla od jejich traumatických zážitků, takže zapomněly na svou nemoc nebo 
ztrátu. 
V této studii byly unikátní materiály a techniky mramorování navrženy tak, aby byly použity pro 
terapeutické účely. Účastnice proto nebyly omezeny výběrem barev ani časem, který k vytvoření díla 
měly, což jim umožnilo modifikovat techniky a tvořit svobodně. Nebyly opravovány, když špatně 
použily techniky mramorování, z podnosu na mramorování se rozlily barvy nebo se na papíře objevily 
vzduchové mezery, pokud nepracovaly pečlivě. Některé  účastnice uvedly, že měly potíže s ovládáním 
podnosu. Měly potíže s výrobou uměleckého díla, které chtěly, kvůli nadměrnému zásahu vody nebo 
vysokému nebo nízkému nasycení mramorového podnosu. Také uvedly, že se někdy obávaly přenesení 
vzoru/figury ve svých myslích na podnos. Často se umělecké dílo, které chtěly vytvořit, velmi lišilo od 
výsledného. 
 Účastnicím, které byly zpočátku zklamané a úzkostlivé z rozdílu mezi uměleckými díly, která si 
představovaly, a těmi, která vytvořily, bylo řečeno, jak napravit nedostatky související s jejich 
výslednými mramorovanými uměleckými díly, což způsobilo postupné snižování jejich úzkosti a 
přimělo je k úsměvu. Kromě použití velmi základních informací o mramorovacích materiálech a 
technikách mohly ženy ve svých mramorovacích dílech volně improvizovat, aby se cítily svobodně a 
mohly své pocity snadněji přenést na mramorovací tác. To jim poskytlo zkušenost, která jim pomohla 
vyrovnat se se strachem a úzkostí, jenž zažívaly kvůli zklamáním a frustracím, a jako takové měly dopad 
na jejich změnu. 
Účastnice dostaly příležitost zažít nahodilost mramorování a pochopit, že každý produkt je unikátní. 
Mohly volně pracovat a plně se soustředit na své umělecké dílo, aniž by se musely obávat, že udělají 
chyby. Byly také povzbuzovány k pohybům těla s vhodnou hudbou a rytmem při používání rukou v 
souladu s technikou při mramorování. V tomto procesu vytvořily mramorová umělecká díla se 



synchronními pohyby rukou a těla, čímž zvýšily jejich odvahu a sebevědomí v soustředění, improvizaci, 
použití materiálů a kreativním tvarování. 
V literatuře existují studie o využití mramorování v umělecké psychoterapii spíše pro rehabilitační účely 
než pro terapeutické. 
Tyto studie uvádějí, že mramorování má pozitivní přínos u dětí s chronickým onemocněním nebo 
traumatem, včetně zvýšených pozitivních emocí, kontroly stresu, sebedůvěry, adaptace a motivace 
(Kürtüncü, Utas¸, & Sevecen, 2014). Akhan a Atasoy (2017) uvádějí, že psychoterapie mramorováním 
snižuje úzkost u pacientů s diagnostikovanou schizofrenií a bipolární poruchou. Výsledky této studie 
jsou v souladu s pozitivními výsledky malého počtu studií využívajících aplikace arteterapie s 
mramorováním v literatuře. 

ZÁVĚR 
Výtvarný psychoterapeutický program zahrnující použití mramorového umění probíhal 14 týdnů se 
ženami, které přežily domácí násilí s PTSD, s cílem poskytnout ženám účinný způsob, kterým mohou 
vyjádřit a sdílet své pocity a vnitřní světy. Kontinuita účasti na psychoterapeutických sezeních a 
terapeutická spolupráce byla mezi  účastnice vysoká. Ženy, které přežily domácí násilí, se často podělily 
o své traumatické zážitky prostřednictvím svých mramorových uměleckých děl a dokonce pečlivě a 
zuřivě posypaly mramorovací tekutinu v tácu kvůli traumatickým zážitkům, které si pamatovaly. Ve 
svých dílech zpočátku preferovaly tmavé tóny barev a červenou. Barevná rozmanitost se však v 
následujících sezeních zvýšila, protože jejich obavy z chyb se vytratily a vztek se s postupem 
psychoterapie změnil v kreativitu, produkci a uspokojení. V důsledku toho bylo pozorováno, že 
mramorový podnos překlenul minulost a současnost a zviditelnil a vyjádřil potlačované negativní 
zkušenosti, emoce a názory žen. 
Existují různé arteterapeutické metody, jako je malba, tanec, pohyb, hlína, hudba a koláže. Neexistuje 
však žádná arteterapeutická studie využívající mramorové umění, jedno ze starých tureckých umění se 
specifickými materiály a technikami, aplikované ve strukturovaném formátu pro terapeutické účely. 
Stávající studie jsou rehabilitační a omezené (Akhan & Atasoy, 2017; Kürtüncü et al., 2014). 
V této studii se ženy, které přežily domácí násilí, zúčastnily psychoterapeutického programu 
zahrnujícího mramorování a souhlasily s tím, že budou otevřené komunikaci a že budou pozitivně 
přispívat do studie. Skutečnost, že ženy, které se dosud vyhýbaly mluvení o násilí, které zažily v 
Turecku, zemi ovládané tradičními a kulturními vlivy, se mohly po dobu 14 týdnů vyjádřit v bezpečném 
prostředí vytvořeném efektem mramorování, tradičního umění, představuje nejvíce silný a cenný 
aspekt této studie. V tomto procesu ženy dostaly příležitost mluvit o svém životě, svých obavách, 
podobnostech a rozdílech mezi sebou a o tom, co by mohly udělat pro budoucnost. Díky této 
příležitosti ženy získaly více naděje do budoucna. Kromě toho může tato studie sloužit jako vodítko pro 
budoucí studie na toto téma. Pozitivní výsledky odhalené v této studii přispějí k využití umění 
mramorování ve studiích arteterapie, což naznačuje, že je zapotřebí velký počet rozsáhlých a 
experimentálních studií. 

Omezení studie 
Absence kontrolní skupiny ve studii do určité míry omezuje zobecnění výsledků. Sezení 
arteterapeutické skupiny byla zahájena okamžitě kvůli omezeným zdrojům a nedostatku dostatečné 
psychologické a sociální podpory pro ženy. Formace kontrolní skupiny by nadměrně prodloužila čas 
vyhrazený pro studijní skupinu k získání psychologické podpory. Bylo by užitečné provést další studie s 
kontrolními skupinami, aby bylo možné lépe analyzovat účinky mramorování, což je tradiční forma 
umění. Tím by se dosáhlo objektivnějších výsledků. 
  



REFERENCE 
Akhan, U. L., & Atasoy, N. (2017). Impact of marbling art therapy activities 

on the anxiety levels of psychiatric patients. Journal of Human Sciences, 

14, 2121–2128. https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4397. 

Alper, Z., Ergin, N., Selimoglu,  K., & Bilgel, N. (2005). Domestic violence: A 

study among a group of Turkish women. The European Journal of General 

Practice, 11, 48–54. https://doi.org/10.3109/13814780509178237. 

Arat, N. (1995). Türkiye De kadın olmak. ˙ Istanbul: Say Yayınları. 

Astin, M., Ogland, S. H., Coleman, E., & Foy, D. (1995). PTSD and childhood 

abuse in battered women: Comparisons with maritally distressed women. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63(2), 308–312. 

https://doi.org/10.1037/0022- 006X.63.2.308. 

Barutçugil, H. (1999). Renklerin sonsuzlugu ˙Infinity of colours. ˙ Istanbul: 

A4 Offset. 

Barutçugil, H. (2010). Türklerin ebru sanatı. Ankara: Kültür Bakanlıgı  

Yayınları. 

Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An 

inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 

561–571. https://doi.org/ 10.1001/archpsyc.1961.01710120031004. 

Beck, A. T., Epstein, N., Steer, R. A., & Brown, G. (1988). An inventory for 

measuring clinical anxiety:Psychometric properties. Journal of Consulting 

Clinical Psycology, 56, 893–897. https://doi.org/10.1037//0022-

006x.56.6.893. 

Beck, A. T., Steer, R. A., Kovacks, M., & Garrison, B. (1985). Hopelessness 

and Eventual Suicide: A 10-Year prospective study of patients hospitalized 

with suicide ideation. The American Journal of Psychology, 142, 559–563. 

https://doi.org/10.1176/ ajp.142.5.559. 

Briere, J., & Scott, C. (2018). Travma terapisinin ˙ Ilkeleri: Belirtiler, 

degerlendirme ve tedavi Için Bir kılavuz – DSM-5 ˙ Için güncellenmis¸. (Çev. 

Betül dilan genç). ˙ Istanbul: ˙ Istanbul 

Bilgi Üniversitesi Yayınları. 

Brown, T., Chorpita, B., Korotitsch, W., & Barlow, D. (1997). Psychometric 

properties of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical 

samples. Behaviour Research and Therapy, 35, 79–89. 

https://doi.org/10.1016/s0005-7967(96)00068-x. 

Büyükgok,  D. (2007). Es¸ler arası s¸iddet: Belirleyicileri ve Ruh saglıgına 

etkileri. Aydın: Saglık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Ana Bilim Dalı.  

Chase, K. A., O’Leary, K. D., & Heyman, R. E. (2001). Categorizing partner-

violent men within the reactive- proactive typology model. Journal of 

Consulting Clinical Psycology, 69, 567–572.  

https://doi.org/10.1037//0022-006x.69.3.567. 

Derman, U. (1977). Türk sanatında ebru. Istanbul: Akbank Yayınları. 

Durak, A. (1994). Umutsuzluk Olçe  ginin  Geçerlik ve güvenirlik çalıs¸ması. 

Türk Psikoloji dergisi, 9, 1–11. 

Erdogan,  S., Aktas¸, A., & Bayram, G. (2009). Sıgınma  evinde yas¸ayan bir 

grup kadının s¸iddet deneyimleri ve bas etme yaklas¸ımları: Niteliksel bir 

çalıs¸ma. Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi, 6, 807–824. 

Eren, N. (2015). Psikiyatride bakım için sanatın ve Sanat terapisinin yeri. 

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hems¸ireligi Ozel  Dergisi, 1, 95–104. 

Eren, N., Ogünç,  N. E., Keser, V., Bıkmaz, S., S ahin, D., & Saydam, B. (2014). 

Psychosocial symptomatic and diagnostic changes with long term 

psychodynamic art psychotherapy for personality disorders. The Arts in 

Psychotherapy, 41, 375–385. https://doi.org/10.1016/j.aip.2014.06.004. 

Filson, J., Ulloa, E., Runfola, C., & Hokoda, A. (2010). Does powerlessness 

explain the relationship between intimate partner violence and 

depression? Journal of Interpersonal Violence, 25, 400–415. 

https://doi.org/10.1177/0886260509334401. 

Foy, D. W., Eriksson, C. B., & Trice, G. A. (2011). Introduction to group 

interventions for trauma survivors. Group Dynamics Theory Research and 

Practice, 5, 246–251. https://doi.org/10.1037/1089-2699.5.4.246. 

Hisli, N. (1989). Depresyon envanterinin Üniversitesi O¨grencileri Için 

geçerligi, güvenirligi. Psikoloji Dergisi, 6, 3–13 ID, Y. (1995). The theory and 

practice of group psychotherapy (4th ed.). New York: Basic Books. 

Jung, C. G. (2003). Dort arke tip. (Çev.ZEhra Aksu yılmazer). Istanbul: Metis 

Yayıncılık. 

Kagnıcı,  D., & Kandemirci, D. (2014). Kadına yonelik  aile içi s¸iddetle Bas 

etme: Çok Boyutlu bir inceleme. Türk Psikoloji Yazıları, 17, 1–12. 

Kocacık, F., & Dogan,  O. (2006). Domestic violence against women in Sivas, 

Turkey: Survey study. Croatian Medical Journal, 47, 742–749. 

Koro  glu,  E. (1994). DSM-IV mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el 

kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birligi  . 

Krug, E., Mercy, J., Dahlberg, L., Lozano, R., & Zwi, A. (2002). The world 

report on violence and health. Geneva: World Health Organization. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11133-0. 

Kürtüncü, M., Utas¸, A., & Sevecen, Ç (2014). The therapeutic effects of 

traditional Turkish Marbling Art on the treatment of children with 

suffering from chronic illnesses. International Journal of Human Sciences, 

11, 598–608. 

Malchiodi, C. A. (2005). Expressive therapies history, theory, and practice. 

In C. A. Malchiodi (Ed.), Expressive therapies (pp. 1–15). Newyork: Guilford 

press. 

Marsella, A. J., & Kameoka, V. (1989). Ethnocultural issues in the 

assessment of psychopathology. In S. Wetzler (Ed.), Measuring mental 

illness: Psychiatric assessment for clinicians (pp. 231–256). Washington, 

DC: American Psychiatric Press. 

McFarlane, A. (1989). The aetiology of post-traumatic morbidity: 

Predisposing, precipitating and perpetuating factors. The British Journal of 

Psychiatry, 154, 221–228. https://doi.org/10.1192/bjp.154.2.221. 

McMurray, M., & Mirman, O. (2001). Integration and working through in 

art psychotherapy. The Arts in Psychotherapy, 28, 311–318. 

https://doi.org/10.1016/ S0197-4556(01)00123-X. 

Meijer, D. F., & Alexithmia, L. J. (2006). A challenge to art psychotherapy: 

The story of Rita. The Arts in Psychotherapy, 33, 167–179. 

https://doi.org/10.1016/j. aip.2005.10.002. 

O’Donnell, M. L., Creamer, M., & Pattison, P. (2004). Posttraumatic stress 

disorder and depression following trauma: Understanding comorbidity. 

The American Journal of Psychiatry, 161, 1390–1396. 

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.8.1390. 

Parmaksızoglu,  A.Ç. (2011). Aile içi s¸iddet Magduru Olup Bos¸anma 

Sürecinde Bulunan Kadınlarda Travma Sonrası Stres Belirtileri ve ilis¸kili 

ozellikler  . Kocaeli: Kocaeli 

Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2006). The boy who was raised as a dog and 

other stories from a child psychiatrist’s notebook: What traumatized 

children can teach us about loss, love, and healing. Basic Books. 

Sarı, K. S. (2010). Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve aile mahkemeleri 

baglamında kadınay onelik aile içi s¸iddet. Ankara: Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Schouten, K. A., de Niet, G. J., Knipscheer, J. W., Kleber, R. J., & 

Hutschemaekers, G. J. M. (2015). The effectiveness of art psychotherapy 

in the treatment of traumatized adults: A systematic review on art 

psychotherapy and trauma. Trauma, Violence & Abuse, 16, 220–228. 

https://doi.org/10.1177/ 1524838014555032. 

Seber, G. (1991). Umutsuzlugun Olçe  ginin Geçerlik ve Güvenirligi Üzerine 

bir çalıs¸ma. Eskis¸ehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

https://doi.org/10.1037/0022-
https://doi.org/
https://doi.org/10.1176/
https://doi.org/10.1016/
https://doi.org/10.1016/j
https://doi.org/10.1177/


Simon, R. M. (1997). Symbolic images in art As psychotherapy. London: 

Routledge. 

Soltys, S. M., Kashani, J. H., Dandoy, A. C., Vaidya, A. F., & Reid, J. C. (1991). 

Correlates of hopelessness in psychiatrically hospitalized children. 

Comprehensive Psychiatry, 32, 330–337. https://doi.org/10.1016/0010-

440x(91)90082-n. 

Tas¸tan, C., & Yıldız, A. K. (2019). Dünyada Ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri: 

2016-2017- 2018 Verileri ve analizler. Ankara: Polis Akademisi Yayınları. 

Tel, H., Kocatas¸, S., Güler, N., Aydın, H. T., & Gündogdu,  N. A. (2019). Evli 

kadınların aile Içi S¸iddete maruz kalma durumu ve etkileyen faktorler.  

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 256–264. 

https://doi.org/10.21733/ibad.611511. 

Tokuç, B., Ekuklu, G., & Avcıoglu,  S. (2010). Domestic violence against 

married women in Edirne. Journal of Interpersonal Violence, 25, 832–847. 

https://doi.org/10.1177/ 0886260509336960. 

Uluocak, S ., Gokulu,  G., & Bilir, O. (2014). Kadına yonelik s¸iddetin 

onlenmesinde stratejik bir bas¸langıç noktası: Partner s¸iddeti. 

International Journal of Human Science 11, 362–387. 

https://doi.org/10.14687/ijhs.v11i2.2942. 

Ulusoy, M., S ahin, N., & Erkmen, H. (1998). Turkish version of the beck 

anxiety inventory: Psychometric properties. Journal of Cognitive 

Psychology, 12, 163–172. 

Ünal, G. (2005). Aile içi s¸iddet. Aile ve Toplum Dergisi, 2(9), 85–92. van der 

Kolk, B. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the 

healing of trauma. New York: Penguin Books Published. 

Winnicot, D. (1971). Playing and reality. New York: Basic Books. 

Wolfe, R. (1990). Marbled paper: Its history, techniques and patterns 

(Publication of the A.S. W. Rosenbach fellowship in bibliography. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

Yamawaki, N., Ochoa- Shipp, M., Pulsipher, C., Harlos, A., & Swindler, S. 

(2012). Perceptions of domestic violence: The effects of domestic violence 

myths, survivor’s relationship with her abuser, and the decision to return 

to her abuser. Journal of Interpersonal Violence, 27, 3195–3212. 

https://doi.org/10.1177/ 0886260512441253. 

Yazan, Is¸ık (1986). Ebrû sanatı. Antika Dergisi, 2(14), 40–46. 

https://doi.org/10.1177/
https://doi.org/10.1177/

