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Rapport från Inspirationdagen!
Konst och bildterapi

Konst och bildterapi var temat under årets inspirationsdag den 11 november som
arrangerades av BisS (Bildterapeuter i södra Sverige). BisS hade valt att förlägga dagen till
Louisiana Museum of Modern Art strax söder om Helsingör på den danska sidan av Öresund.
Om Louisiana
Under den guidade rundtur som inledde dagen ck deltagarna ta del av Louisianas historia
och utveckling till internationellt konstmuseum. Namnet Louisiana kommer sig av att
hovjägmästaren som bodde i huset som byggdes 1855 och som senare blev konstmuseum,
hade haft tre hustrur under sin livstid som alla hette Louise. Knud. W Jensen, Louisianas
stiftare promenerade förbi huset som idag utgör museets entré och som då, i mitten på 1950talet, var övergivet. Han köpte huset och marken runt omkring med utsikt över Öresund och
grundade Louisiana Konstmuseum 1958.
Knud. W Jensen ville skapa en plats för inspirerande samspel mellan betraktaren, konstverket
och naturen för komma bort från den trötthet som kan bli följden av vad han kallade ”galleriklaustrofobi” eller ”musée-utmattning”. Två arkitekter anlitades som ck i uppgift att anpassa
utbyggnaden av muséet efter trädgården och naturen. Knud. W Jensen ville göra Louisiana
till inspirerande miljö där besökare bjuds på konstupplevelser och naturupplevelser i
växelverkan.
Louisiana Museum of Modern Art är idag världsberömt och de över 4000 konstverk som har
inköpts efter hand utgör ett danskt kulturarv som inte får säljas vidare.
Inspirerande miljö för en inspirationsdag
Syftet med inspirationsdagen var undersöka konstens möjligheter att tala till oss som
människor och bildterapeuter och re ektera över hur vi kan använda den i vårt terapeutiska
arbete med klienter/patienter. För oss i BisS föll det sig därför naturligt att förlägga en
inspirationsdag för bildterapeuter till Louisiana.
Utvärderingarna gav mycket positiva gensvar på dagen som helhet och på de workshops som
gav möjlighet till fördjupning i olika utställningar.
Tre workshops
Marion Falk, bildterapeut, keramiker och symbolpedagog, ledde en workshop med
utgångspunkt från Rineke Dijstras fotoutställning ”Den enkelte og de mange”. Deltagarna ck
ett antal frågor och påståenden att förhålla sig till och utifrån dessa, skriva, måla, göra en
inre visualisering eller låta bilden vara utgångspunkten från en dröm de drömt. Workshopen
handlade om att låta det djupt mänskliga bli synligt, det som förenar och det som skiljer, att
underlätta för deltagarna låta sitt inre och yttre rum expandera och fördjupas: - En workshop
för att skapa ett möte med ”den andre”.
Carl Gustafsson, konstnär och pedagog hade valt utställningen ”7 x rum x tid” som plats för
sin workshop. I utställningen visas verk ur Louisianas samling av konstnärer som t ex Calder,
Viola, Warhol, Richter och Giacometti. Deltagarna inbjöds att arbeta med en syntes i bild av
två konstverk: ett verk som man spontant kunde ta till sig och som gav positiva upplevelser å

ena sidan och ett verk som upplevdes som provocerande och gav negativa känslor och
obehag å andra sidan.
Jenny Butler, bildterapeut, leg. psykoterapeut och socionom, hade valt ”Being There”, en
utställning med video, installation, måleri och skulptur av 10 yngre internationella
samtidskonstnärer för sin workshop. Vandringen genom utställningen med mycket digitala
inslag i ”underjorden” (på källarplan) tog sin början och slutade vid en samling ler gurer
uråldriga från den Amerikanska kontinenten som kontrast till nyskapelserna. Workshopen var
tänkt som en undersökning av samspel mellan den inre världen, den andres värld,
yttervärlden och den digitala världen och av spänningsfältet mellan de handgjorda analoga
ler gurerna och de digitala skapelserna.

Kultur och Hälsa
- Artikel inlämnad av Lena Nilebrandt
Hej!
Jag nämnde ju på vårt styrelsemöte i söndags att jag läst en intressant artikel om Kultur och
Hälsa som skrevs i samband med att Gunnar Bjursell, professor vid Karolinska Institutet
föreläste i Skövde så här kommer artikeln.
Gärd Holmqvist disputerar i Halmstad den 26/1 - som du säkert redan vet - och bjuder in
SRBt´s styrelse till den efterföljande festen samma dag till självkostnadspriset 300 kr/person.
Ytterligare information kommer.
Hälsningar Lena

Gärd Holmqvist’s avhandling ska
presenteras : ”Bildterapi – En väg till
förändring och hälsa”.
Datum: 26 januari 2018
Plats: Högskolan i Halmstad
Tid: Kl 13:30
Bjuder in SRBt´s styrelse till den efterföljande festen samma
dag till självkostnadspriset 300 kr/person.

Kongens Fortjenstmedalje til kunstpsykoterapeut Åse Minde
- Inlämnad av Birgitta Englund
Postet den 21. november 2017 by annieaase
Åse Minde er tildelt denne utmerkelsen for sitt pionerarbeid
innen kunstpsykoterapi i Norge som foregangskvinne i utviklingen
av et spesialisert behandlingsprogram for pasienter med
spiseforstyrrelser, hvor kunsten er i hjertet av behandlingen- og
for sin sterke formidlingsevne av kunstpsykoterapi gjennom foredrag og bøker i inn-og
utland. Utdelingen vil nne sted D. 29 november 2017 . Representant for
Billedterapiutdanningen Astri Aakrann Ziesler og for billedterapiforeningen, Annie Aase
Høpfner vil være tilstede ved seremonien. Vi gratulerer på vegne av billedterapiforeningen
som Åse Minde har vært med å bygge opp. Foreningen ble stiftet i 1970 med Åse Minde som
leder frem til 1992 hvor hun ble avløst av Astri Aakran Ziesler.

2017 American Art Therapy Associations Årsmöte
Rapport från Catherine Rogers Jonsson
Årets AATA-möte var väldigt spännande! Detta var den näst största konferensen i AATAs
historia med över 1200 medlemmar i närvaro över fem dagar.
Alla fem dagarna av konferensen var packade med kontroversiella och provocerande aktioner
för att protestera mot vice presidentens fru Karen Pence's påståenden om bildterapi på den
internationella psykiska och fysiska hälsoarenan.
Här är vad som hände ...
AATA-styrelsen beslutade (utan samråd med medlemskapet) att erbjuda Second Lady Karen
Pence sin kunskap, råd och expertis inom området för att underlätta sitt uppdrag att främja
bildterapi.Detta mötte stort motstånd från minst hälften av medlemmarna närvarande på
årsmötet. AATAgruppen "women of color" gick samman med gruppen HBTQ-gemenskapen
och protesterade under mötet. De skrev ett förslag om att avvisa Karen Pence och säga upp
henne som representant för bildterapi i USA. Banderoller skapades och paraderades runt
auditoriet. Det blev så mycket diskussion att inget beslut togs under mötet. Ingen vet vad som
händer nu.
Som en gammal hippie själv var jag glad! Jag älskar ett bra protest och jag var glad att bära
mitt RESIST-märke under hela konferensen.
Jag kom in på några riktigt tunga diskussioner om Pence-frågan under de fem
konferensdagarna. Jag är glad att kunna säga att alla, oavsett inställning, visade en stark röst
med vänlighet och civilitet. Detta var verkligen ett avgörande ögonblick för oss alla. Kolla in
bilderna!

Jag deltog i följande föreläsningar och workshops under
konferensen:
• Plenarsession: Bildterapi med militären: Arbeta över hela kontinenten. Presentationen
kommer att dela resultat från bildtterapi och terapeutiska skrivsessioner, implementerade i
en integrerad sjukvårdsinställning. Analys av konstverk, medicinska data och kliniska
anteckningar från aktiva militära tjänstemän (n = 400) delas. En översikt över initiativet
"Creative Forces" kommer också att ges.
• Kreativa styrkor: Resultat av kreativ självuttryck för militära tjänstemän med PTS och TBI.
• Den internationella utbytesfokusgruppen är utformad för bildterapeuter att nätverk och
dialog om ämnen, resurser och användningen av bildterapi över hela världen.
• Workshop: Skuggkort: Arbeta med förnekelse, skam och motstånd i behandling av
substansmissbruk - Presentatörerna kommer att diskutera Jungs skuggskoncept som en ram
för att ta itu med klienternas benägenhet, skam och motstånd vid behandling av missbruk.
Deltagarna kommer att se exempel på snabba kort som möjliggör terapeutisk utforskning av
dessa problem och kommer att skapa sitt eget skugg kort med ett urval av konst och collage
material.
• "Jag har varit där du är": Sårade terapeuter i bildterapi - Denna fokusgrupp kommer att ge
utrymme åt terapeuter att diskutera tystnadskoden kring den egna psykiska sjukdomen,
stigma, förtryck och e ekterna av dessa på kliniskt arbete , professionell identitet och
personlig identitet.
• Workshop: Hjärtets karta: Skapa hjärtekartor i professionell praxis - Denna workshop syftar
till att utveckla medkänsla för mig själv och andra genom att re ektera över och dela det som
hålls i hjärtat (t ex känslor, avsikter, böner, rädslor, drömmar). Deltagarna ledes genom steg
för att skapa en karta över hjärtat med akvareller. Innehåller re ektion, delning och
tillämpningar inom bildterapi.
• Workshop: Eco-Art Therapy: Eco-art therapy bygger på användningen av konst som ritual
genom ett förkroppsligat förhållande med naturen. Med hjälp av organiska konstmaterial,
guidad meditation och haikupoesi kommer deltagarna att skapa mandalas för att utforska
kopplingen till den egna individuella känslan av det heliga.
• Jag gav min presentation, "Kris, Trauma och Hopp: Bildterapi med yktingar i Sverige". I
den här presentationen diskuteras utmaningarna att skapa en multinationell, multikulturell,
ertrådig, erspråkig bildterapigrupp i Tun och Lidköping. Hur man administrerar och tolkar
livskraftiga utvärderingar av bildterapi och erbjuder bildterapeutiska ingrepp med nyligen
anlända yktingar och asylsökande från Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, Somalia, Sudan och
Eritrea.
• Avslutande plenarmöte: Varför tycker vi om att göra konst, Mihaly Csikszentmihalyi.

Professor Csikszentmihalyi kommer att re ektera över sex decennier av personligt
engagemang och forskning om psykologi av konstnärlig produktion och estetisk erfarenhet.
• Vita bildterapeuter, vad ska man göra? Denna presentation är en maning till handling för
vita bildterapeuter inom ramen för det systemiska förtryck riktat mot svarta personer i USA.
Föredragshållarna överväger ansvaret för att vara antirasistiska vita bildterapeuter i
förhållande till tre roller: lärare, kliniker och aktivist .
• Forskningspapper: Flyktingkonstens potential att inspirera empati och social handling.
Jag njöt verkligen av att lyssna på forskningsdokumenten, presentationerna och deltagande i
workshoppen. Om någon i Sverige vill uppleva några nya terapeutiska behandlingsmetoder
ska jag gärna erbjuda workshops utifrån vad jag lärde mig på 2017 AATA konferensen.

Hjärtets karta:

Eco-Art terapi mandalas workshop:

OBS! - BILDTERAPIELEVER!!!
Har kommer en fantastisk utbildnings möjlighet för er!

Medan jag var på AATA-konferensen talade jag med era företrädare från högskolor och
universitet som erbjuder mastersprogram i USA.
De är intresserade av att eventuellt ge svenska bildterapielever praktikplatser på sjukhus,
psykiatriska sjukhus, rehabiliteringscenter och samhällsorganisation för psykisk hälsa.
Några av skolorna är: Cedar Crest College, Drexel University, Edinboro University, Florida State
University, Lesley University och mer.
En termin på 14 veckor skulle ge svenska elever upp till 400 timmar praktik. Utmärkta
kunskaper i att läsa, skriva och tala engelska krävs.
Tala med era programledare för bildterapi i Sverige om möjligheten att arbeta med det i ditt
program. Kontakta mig för mer information.
Catherine Jonsson - art4health@gmail.com

Bildterapins historia - Stoppdatum 17-12-31

Det är ﬂera som svarat på uppropet, som gick ut i början av juni
till alla medlemmar, och bekräftat att man tänker medverka.
Roligt!
Men vi vill ha er berättelser, i form av ord och (naturligtvis) bilder; både från våra pionjärer,
de som varit med från början, och från bildterapeuter som varit (är) verksamma i senare
skeden.
Vi kan ju tänka oss att de personliga berättelserna gärna kan spänna över tidsaxeln från då
till nu. Och de får vara olika långa, kan omfatta från en till fyra stycken A4-sidor.
Sänd ditt utkast till Gärd Holmqvist under adress gard.holmqvist@vgregion.se och gör det
innan årsskiftet. Stoppdatum 17 12 31

Bearbetning och redigering sker sen i samverkan vårterminen 2018. - Styrelsen genom Karin
Greve

20th Nordic Art Therapies Conference - October 11- 14, 2018
Iceland is hosting the 20th Nordic Art Therapies Conference in Hveragerði, a beautiful
village surrounded by geothermally active area, 35 km outside of Reykjavik.
We are now sending out a call for papers and workshops. Our call is open to all creative
arts therapies: art therapy, music therapy, drama therapy, dance/movement therapy,
poetry/bibliotherapy, and psychodrama.
Deadline for all proposals submission: February 24, 2018

The theme of the conference is “Diversity within the Creative Arts Therapies.” We aim to
explore the diversity of theories in practice, population, research and studies in all the
creative arts therapies. We are excited to hear and experience what each of you have to o er
and to learn from each other.
During the conference, we will hear paper presentations and participate in workshops. We
especially encourage you to share your ideas through a workshop, as learning by doing is
very powerful.
We invite you to send abstracts that somehow correspond with the theme described but
keep in mind that diversity comes in many forms and colors.
Abstracts should not be longer than 200 words, only abstracts submitted in English will be
considered. Please write your abstract in clear and precise language.

Check out the website for more information: http://www.ncatc2018.is

Gå med i SRBt!
Kriterier för medlemskap:
Till yrkesmedlem i SRBt kan den antas som yrkesmässigt bedriver bildterapi eller har
påbörjat klientarbete i utbildning till bildterapeut och som vill arbeta för förbundets
målsättning.
Till intresse/stöd medlem antas den som vill anta och arbeta för förbundets
målsättning, dock utan rösträtt.
Ansökan om yrkes- alt intressemedlemskap:
Ansökan sker numer elektroniskt - gör så här: Klicka upp nedan angivet formulär och spara
ner det till din dator, öppna det sedan från den plats du sparade det till och fyll i det
elektroniskt, spara.
Elektroniskt ansökningsformulär (nytt 2017-06-16)

Stadgar (reviderad 2016)
Etiska riktlinjer SRBt (reviderad 2016)
Sänd formuläret som bilaga per e-post till medlem.srbt@gmail.com - dit även eventuella
frågor om ansökan sänds. Ansökan prövas sedan av SRBt:s styrelse.

Foto: Julbock med sällskap tagen vid Bollnässtugan, Skansen.
Nordiska museet - Fotographer Nils Keyland

Julklappstips!!!
Endast 2 ensamma muggar kvar!!!
125: - st. inkluderar även frakt.
Beställning process:

1. Betalning till SRBt på PlusGiro 30 59 69-8
2. Kontakta Catherine Jonsson art4health@gmail.com med
din postadress.

Robert Rauschenberg, Monogram x-ray, Museum of Modern Art
- Stockholm

Om FRIA ORD - FRIA BILD!
Detta är en avdelning för våra medlemmar att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor om
bildterapi, psykologi, konst och mer!
Skicka din text och/eller bild till redaktören före den 15: e månaden. Det kommer att ingå i
nästa månads BildterapiForum.

Fria Ord - Fria Bild: Tandgnissle, Tandglese
och Julboken
Tanngnjost (”den som gnisslar tänder”) och Tanngrisner (”den som
har glest mellan tänderna”)[1], eller Tandgnissle och Tandglese
var i nordisk mytologi guden Tors två bockar. När åskan gick
berodde det på att Tor var ute med den vagn som drogs av dessa
bockar.
I berättelsen om Tors färd till Utgårdaloke slaktas både bockarna på kvällen för att
återuppväckas till livet på morgonen av Tors hammare Mjölner. Med på färden var Tjalve och
Röskva. Tjalve gjorde en av bockarna halt genom att bryta ett av dess ben för att komma åt
märgen när han åt.[2]
Det är omtvistat men det nns goda skäl att tro att dessa bockar överlevde kristendomens
införande i form av det vi kallar julbocken, både som prydnaden och den bock som innan
jultomten slog igenom, var den som delade ut julklapparna.[2]
I Sverige förekom förr en jultradition där ungdomar gick runt bland gårdarna och framförde
enklare skådespel eller sjöng julbocksvisor. En i sällskapet var, under in ytande av de tyska
sedvanorna kring decembergestalten Krampus, alltid utklädd till bock, ibland med en mask
gjord av halm, och som tack för uppträdandet ck de mat och dryck till ett gille som hölls i
mellandagarna. I delar av Sverige fortlevde denna tradition fortfarande kring mitten av 1900talet. Under 1800-talet förändrades traditionen gradvis till att personen utklädd till bock
delade ut julklappar på ett sätt som föregick dagens jultomte.

En populär lek var också att ställa in en bock av halm eller trä i smyg hos grannarna. Då
gällde det för den som fått bocken att osedd lämna tillbaka den. Nuförtiden tenderar
julbockens roll att inskränka sig till att vara en prydnad i närheten av granen. I Finland
förekommer det fortfarande på vissa ställen att julklapparna delas ut av julbocken,
joulupukki, vilket också är det nska ordet för jultomte.[1]

1. Rossel, Sven H.; Elbrönd-Bek, Bo (1996). Christmas in Scandinavia, Lincoln: University of
Nebraska Press. sid: XIII-XIV, ISBN 0-8032-3907-6
2. "Mytologi (Nordisk)". Nordisk familjebok, 1913.
-Artikel inlämnad av Catherine Rogers Jonsson

Om SRBt Nyhetsbrevet
SRBt nyhetsbrevet publiceras september till juni för att ge
aktuell information om bildterapi i Sverige, lyfta fram vårt
dynamiska yrke och dess kreativa medlemmar.
Om inlämnande av information:
Skicka in artiklar före den 15: e varje månad för
införlivande i nästa månads nyhetsbrev.
Ingan PDF- ler !!!
Skicka endast WORD-dokument och JPG- ler under 1.0
Megabit!!! Vårt nyhetsbrevs software kan inte rymma
andra format!
OBS! Korrigera din egen grammatik och stavning! Jag
kommer att formatera din text så att den passar
nyhetsbrevet, men jag kommer inte att korrigera din
språkanvändning.
Vi förbehåller oss rätten att inte publicera någon artikel
som bedöms olämpligt för nyhetsbrevets mål och SRBts
etik.
Catherine Rogers Jonsson, redaktör
Jan Elof Jonsson, språkstöd
BildterapiForum antal läsare i November 2017: 280
art4health@gmail.com
bildterapi.se

0705507195

