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I N S P I R A T I O N S D A G för bildterapeuter i SRBt
Lördagen den 11 november 2017
LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
OBS!
DEADLINE - 5 NOVEMBER!
K O N S T och B I L D T E R A P I
”Vad betyder det här? Jag förstår ingenting! Det där gillar jag, men det där får mig att må illa!”
Gästande utställare i november 2017
GEORGE CONDO - THE WAY I THINK
RINEKE DIJKSTRA - DE ENKELTE OG DE MANGE

BEING THERE - INTERNATIONELL SAMTIDSKONST

Från den permanenta utställningen GIACOMETTI - PICASSO - MOORE - KIEFER - KLEIN WARHOL - OLDENBURG -HATOUM - RIST - TAYLOR-WOOD - LEVINE - HILL - McCHARTY - KELLEY
- KIRKEBY - LUNDSTROM - NOACK - GIERSING - ISAKSSON - KANDINSKY
Konsten kan provocera, väcka känslor. Konsten berör, det är dess uppgift. Konsten kan få oss
att vakna, få oss att ta ställning. Vårt inre kan uttryckas på andra sätt än med ord. Konsten
kan vara en ingång till vårt inre, den inre världen av bilder, av visioner och möten med oss
själva. Vi kan inspireras av konsten och vi kan gestalta det som väcks i oss genom den.
BisS (Bildterapeuter i södra Sverige) hälsar alla medlemmar varmt välkomna till 2017 års
inspirationsdag.
Vi har valt temat KONST och BILDTERAPI och inbjuder alla deltagare till guidad rundtur,
workshops och samtal som tar sin utgångspunkt i möten med konstverk på Louisiana
Konstmuseum i Humlebaek i Danmark - tvärs över Öresund från Helsingborg.
Vi kommer att undersöka konstens möjligheter att tala till oss och hur vi kan använda den i
vårt terapeutiska arbete med klienter/patienter. Workshops och samtal leds av Marion Falk,
bildterapeut, symbolterapeut och pedagog, Jenny Butler, bildterapeut, leg. psykoterapeut och
socionom och Carl Gustafsson, konstnär och pedagog.
Louisiana Museum of Modern Art är beläget strax söder om Helsingör med utsikt över
Öresund och är ett av Nordens ledande muséet för modern konst med både permanenta
samlingar och och gästande utställare. https:// en.louisiana.dk/visit-louisiana
Det är lätt att ta sig till Louisiana både från Helsingborg med färja och lokaltåg tillsammans
med oss värdar från BisS eller med direkttåg från Copenhagen Airport. PROGRAM lör 11
november 10.30 Samling på Louisiana i Humlebaek.
Vi hälsar välkomna, presenterar BisS och programmet för inspirationsdagen och helgen.
11.00 Guidad rundtur med guide från Louisiana Museum of Modern Art.
12.30 Workshops med Marion, Jenny och Calle
14.00 Lunch och samtal/uppsamling
15.00 Workshops med Marion, Jenny och Calle
16.30 Fika och sammanfattning av dagen
17.30 Återfärd till Helsingborg
19.00 Middag
Tid: 10.30 - 21.00 lördagen den 11 november
Plats: Louisiana Museum of Modern Art
Pris: 250 kr/person. I priset ingår guidad rundtur med guide från Louisiana samt material.
OBS! DEADLINE - 5 NOVEMBER!
Betala senast den 5 November via s.k. ”överföring” till BisS konto i Swedbank, 8214
99235620649 (skriv alla si ror i en följd).
Ange ditt namns initialer samt skriv Louisiana 11 nov.
Söndag 12 november: Styrelsemöte i SRBt kl 10.00 - 13.00 i Helsingborg.
Plats meddelas senare.
Anmälan: via mail till: ateljemellanrummet@gmail.com.
Anmälan till inspirationsdagen är bindande.
Övernattning: Tips i Helsingborg: STF Helsingborg/Miatorp Hotell, Planteringsvägen 71, 252
30 Helsingborg, tel +46 (0)42131130, Hotell Linnéa, Prästgatan 4, 252 24 Helsingborg, tel +46
(0)372400 http://hotelllinnea.se/sv-se/vaara-rum.aspx
Kommunikationer: Färja mellan Helsingborg-Helsingör går dagligen var 20:e min. Även
lokaltågen mellan Helsingör och Humlebaek går dagligen var 20:e min. Mat: Det nns många
restauranger och pubar i centrala Helsingborg som håller olika prisklasser.
Mer detaljerad information och rekommendationer kommer! Information om tåg- och
färjeavgångar Helsingborg - Helsingör - Humlebaek och Copenhagen Airport - Humlebaek m
m kommer i bekräftelsemail efter anmälan om deltagande i inspirationsdagen.
För vidare information och frågor ring gärna Jenny Butler 0709531790 eller Marion Falk
0708671118

Ändrat datum för Lika-Olika-Unika dag
Lika – Olika – Unika
Lördag den 26 november 2017 kl. 10 - 17
Välkommen till en workshop där du får möjlighet att trä a likasinnade och re ektera
tillsammans utifrån våra specialkompetenser om vad som förenar resp. skiljer oss och vad vi
kan lära av varandra.
Vi utgår från ett case, en klient med hanterbar frågeställning och tre terapeuter från våra
olika föreningar kommer efter varandra att demonstrera sina varierande sätt att närma sig
klientens problem.
De deltagande föreningarna har bildat ett nätverk som kallas ”Kusinträ en”, ett namn som
pekar på de släktskap vi har. Inbjudan går enbart ut till medlemmar i våra olika ”kusin”föreningar.
Varje förening har tilldelats ett begränsat antal deltagare.
Först till kvarn …
Tid: OBS! Söndag 26 november 2017 kl. 10 – 17
Plats: Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, Stockholm. T-Ropsten
Kostnad: 300 kr inkl. lunchsallad
Anmälan: Med mailadress och föreningstillhörighet till Roland Axelsson,
roland@psykosyntesforbundet.se, 072 – 560 36 05
OBS! Gör din anmälan snarast, dock senast den 1 november 2017!

Bakom inbjudan står följande ”kusin”-föreningar:
Psykosyntesförbundet www.psykosyntesforbundet.se
SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se
Svensk Psykodramaförening www.psykodrama.nu
Symbolföreningen – terapi och pedagogik www.symbolforeningen.se
SFSK - Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer www.sfsk.se
Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK, www.sruk.se

Bildterapins historia - bok på gång!
Det är era 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

I memoriam ... Margot Ekelund
Margot Ekelund är en av de personer som varit med från
allra första början av bildterapins utveckling. Hon forskade
på konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
om konstterapi med psykiskt sjuka – hon beskriver detta i en
artikel i tidskriften Psykisk Hälsa från 1970. Margot var med i
gruppen
som
planerade
och
genomförde
bildterapiutbildningen som Svenska föreningen för bildterapi
hade mellan åren 1985-1998. - Ulla Blohm

Rapport från Bildterapins dag i Sverige!

Helsingborg 2017-10-07
Bildterapins dag blev mycket riktigt spännande och inspirerande! Jenny Butler och Gudrun
Willén hade en workshop om påtvingad respektive frivillig förändring - var och en skapade
två collage, efter en kort meditation - stor intensitet, spännande bilder.
Efter lunch föreläste Vibeke Skov - dansk pionjär inom bildterapin - om begreppet Skam.
Föreläsningen ledde fram till en intressant workshop, där var och en gjorde en hel serie
bilder, utifrån känslan av skam.
Tack och varma applåder till Vibeke. Stark känsla av inspiration, och livliga samtal som kom
igång bland deltagarna. - Marion Falk
Stockholm 2017-7-10
Att dela lusten att skapa och lusten till det skapade var tongivande för dagen. Jane Hawes
inledde med en föreläsning om Joint attention och bildterapi. Hon illustrerade på sitt
personliga sätt den gemensamma uppmärksamheten JA (joint attention) med de välkända
trianglarna i Bildterapi: terapeuten, klienten och bilden. Vi tecknade gemensamma ansikten
som lades på golvet för gemensam beskådan.
Hos Johanna Södermark ck vi röra kroppen och prata med den ända tills den gav ifrån sig
några av sina hemligheter på stora målarark. Varje deltagare en fast utgångspunkt vid ett
eget sta i. En mångfald av uttrycksfulla bilder fyllde rummet.
I eftermiddag, Maria Eklöw Bosaeus hade en workshop i dockteater och förändring. Vårt
gemensamma fokus blir tydligt i de små teaterpresentationerna vi ck se på kanten av den
medhavda indiska ridån. Vi gjorde spaddockor som i sig bar en förändring. Pälsmaterial
lockade fram djur, vinter kläder och ryska dockor. Indisk saribård lockade fram minnen av en
mor och en barndom delvis levd i Indien. Som en direkt biljett till minnena. - Det är bra att du
kommer och leker med oss Stockholmare, sa en av deltagarna. - Jane Hawes

Örebro 2017-10-07
Karin Greve hade en debattartikel införd i Nerikes allehanda
samt hade bjudit in till en workshop på temat FÖRÄNDRING.

Goteborg 2017-10-07
På Art College, Folkuniversitetet, Första långgatan 16 B, Göteborg. Anna-Karin Lindblom
hälsade Välkommen till dagen med årets tema ”Förändring”.
Gärd Holmqvist inledde dagen med att berätta, utifrån sin forskning, om att Bildterapi kan,
hos en del personer, bidra till en inre varaktig förändring på ett psykologiskt djupare plan. En
sådan inre förändring innebär att få kontakt med känslor som inte känts tidigare, samtala om
sådant som inte artikulerats tidigare och att tänka i nya banor. Re ektiv distans är viktig för
att förändring skall kunna ske. Då inre förändring sker blir konsekvensen yttre förändring. För
personer där bildterapi inte leder till inre förändring kan bildterapin vara stödjande och ge
viktig hjälp i vardagen.
Vi var tacksamma över att få ta del av Gärds forskning, den hjälper oss att bli bättre
bildterapeuter!
Gärd är Arbetsterapeut, Auktoriserad bildterapeut samt Doktorand i Hälsa och livsstil.
Aldrig försent!
Christina Abrahamsson berättade om sitt bildarbete på Seniorläger i Hindås. För att få delta
på lägret måste man bo i Göteborg, vara över 75 år, klara sin vardag själv och leva utan
partner. Christina började jobba där för två år sedan och införde målning som aktivitet. Hon
inledde trä arna med avslappning för att få deltagarna att glömma prestationskrav och
känna skaparlust. Christina visade ett bildspel på sina deltagare då de målade och deras
bilder. Bäst gillade de att måla tillsammans på ett stort papper. Hon har haft olika tema för
trä arna t ex musik, sagor. Christina berättade att trä arna är väldigt omtyckta. Hon sa att
det inte handlar om terapi, men att hon haft med moment från bildterapin.
Vi som lyssnade var positivt överraskade att seniorerna erbjuds åka på läger och vi vill gärna
få möjlighet till liknande verksamhet då vi klarar åldersgränsen.
Christina höll en workshop för oss där vi ck, liksom seniorerna, en avslappning och sedan
lyssna till en saga. Därefter ck vi måla utifrån sagan. Ateljén ck liv och deltagarna målade
fokuserat. Christina berättade att seniorerna talade betydligt mer med varandra under tiden
än vad vi gjorde. Vi tittade på bilderna och de som ville berättade om sin bild.
Bildterapi på Gröna Rehab
Anna Brissman och Marja Abrahamsson berättade om hur de arbetar med bildterapi i
grupp, som en del i naturunderstödd rehabilitering på Gröna Rehab i Göteborgs botaniska
trädgård. Föreläsningen innehöll både en beskrivning av metoden och fallbeskrivningar från
verksamheten. Gruppen innehåller både de som är i början på sin rehab-period och de som
varit där ett tag samt de som är under avslut. Detta ger ett bra perspektiv till deltagarna.
Det var glädjande att höra att Bildterapi har en plats inom rehabiliteringen på Gröna Rehab
och vi hoppas att er vågar satsa på bildterapi inom sina verksamheter.
I den efterföljande workshopen ck vi i en ledd meditation titta in i vår inre trädgård och
därefter måla en bild därifrån. Även här blev det en härlig kreativitet i rummet och som
avslut delade vi med oss av det vi själva ville.
Anna är legitimerad arbetsterapeut samt diplomerad symbolterapeut.
Marja är legitimerad fysioterapeut. -Susanne Andersson, Regionombud Västra Götaland

Ny studie: Svår depression kan lindras med
bildterapi
Förbättrad sömn och mindre oroskänslor
Publicerad 2017-10-05 | Vardagspuls
Artikel inlämnad av Lena Nilebrant
Avslappningsövningar, kritor och vattenfärger. Det var vad som
behövdes för att patienter med medelsvår eller svår depression
skulle må bättre. Det visar forskning från Sahlgrenska Akademin.
Bildterapi kan vara ett sätt att lindra depression, det visar en ny avhandling från Sahlgrenska
Akademin i Göteborg.
I studien

ck 43 patienter med svår eller medelsvår depression genomgå tio behandlingar

med individuell bildterapi. Varje session började med att patienterna

ck göra en

avslappningsövning, därefter var det dags att plocka fram kritor och vattenfärger och börja
skapa utifrån ett bestämt upplägg och tema. Utöver bildterapi ck patienterna medicinering,
kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi och fysisk terapi.
I studien ingick även en kontrollgrupp på 36 personer som inte

ck någon bildterapi men

som hade samma sjukdomsbild.
Bildterapin skulle visa sig ge positiva resultat. Efter att patienterna fått tio timslånga
behandlingar hade deras tillstånd förbättrats med i snitt närmare fem steg på en
skattningsskala som används vid depressionssjukdom, skriver Sahlgrenska Akademin i ett
pressmeddelande.
Patienterna upplevde att sömnen förbättrades, oroskänslorna blev mindre, initiativförmågan
förbättrades och det känslomässiga engagemanget ökade. Vissa av patienterna kunde återgå
till sitt arbete.
Hos kontrollgruppen kunde ingen förbättring av depressionen säkerställas.
Stimulerar hjärnan
Christina Blomdahl som skrivit avhandlingen menar att man kan dra slutsatsen att det var
bildterapin som gjorde att patienterna mådde bättre.
– Även de personer som inte upplevde någon direkt nytta med behandlingen hade
förbättrats. Att måla bilder utifrån teman och samtala om bilderna med terapeuten bidrar till
självre ektion och stimulans av hjärnan som sker utanför det medvetna, säger Christina
Blomdahl i pressmeddelandet.
Hennes förhoppning är att bildterapin återinförs i vården.

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

DET ÄR ETT FIRANDE AV LIVET, INTE DÖDEN!
Alla Helgons Dag - Halloween - Día de los Muertos
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I'm a Freud we're not getting any Junger!
Uppmuntra ﬂer människor att gå med i SRBt!
Vi välkomnar den nya medlemmen Charlotte Herre till 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.
(Konstverk - LAURIE LIPTON, "Bone China", graphite on paper, 26"x38", 2005)

I andan av Alla Helgons Dag, Halloween och Día de los Muertos
är här det provocerande konstverket av Laurie Lipton. Läs vidare
och bli förvånad!

Bakgrundskonstverk: LAURIE LIPTON, "Family Reunion",
26"x38", graphite on paper, 2005
Laurie Lipton föddes i New York och började teckna vid fyra års
ålder. Hon var den första personen som tog examen från
Carnegie-Mellon University i Pennsylvania med en doktorsexamen
i teckning (med hedersbetygelser). Hon har bott i Holland, Belgien,
Tyskland, Frankrike, Storbritannien och har nyligen

yttat till Los

Angeles efter 36 år utomlands. Hennes arbete har utställts
omfattande i hela Europa och USA.
Citat från Laurie Lipton:
Jag tänker i bilder. Mitt arbete är inspirerat av starka känslor. Jag har
ritat sedan fyra års ålder. Jag var en perfekt, artig, söt liten tjej i en
perfekt, artig, söt liten förort till New York. En dag, medan jag var ute
och lekte ydde en psykiatrisk patient från ett närliggande sjukhus och angrep mig sexuellt. Min
verklighet splittrades. Jag bröts sönder. Vad skulle jag göra med all den mörka, virvlande, antidisneyskräcken i mitt hjärta? Min konst blev förvaret för alla mina negativa känslor. Om jag inte
hade hittat ett uttag skulle jag ha exploderat inombords. New York Arts Magazine, Mars 27, 2008
(Konstverk: LAURIE LIPTON, "Death and the Maiden", graphite on paper, 2005.)

Månadens citat: Laurie Lipton - om mannen som sexuellt
utnyttjade henne när hon var barn:
"Han gjorde mig till en konstnär, jag vet att det låter konstigt men jag är tacksam för det. Jag led,
men nu är jag väldigt tacksam. Du vet aldrig vilken gåva som kan komma från ett lidande. Du vet
aldrig."

Laurie Lipton - Ace Gallery - Beverly Hills, California i 2014

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.

Fria Ord - Fria Bild... om Halloween
- Artikel inlämnad av Catherine Rogers Jonsson, redaktör
_______________________________________
Halloween har alltid försatt mig i ett re ekterande sinnelag.
Jag är verkligen inte den första som noterar hur de fallande
bladen, svalare temperaturer och avtagande solljus påminner mig
om att naturen förbereder sig på viloläge och att året är nästan
slut.
Denna korta period före vintern anländer har också en andlig dimension. Jag ser Halloween
som något bortom de spöklika kostymerna och godiset.
Denna årstid ses generellt som det nya året i den gamla keltiska världen. Det rades genom
att föra in en sista skörd. På vår gård dör blommorna och träden släpper sina löv. Tidigt i
morse märkte jag att vår damm var fryst för första gången denna säsong. Det känns som att
något går mot ett slut.
Verkar det inte mer som slutet på ett år och början på ett annat, istället för de godtyckliga
datumen den 31 december och den 1 januari? Det är en bra tid att re ektera över en del av
sitt liv och planera för nästa del.
Kanske kan vi försöka orientera oss mot de cykler vi upplever i naturen. Vår del av jorden
vänder sig bort från solen och vi kan känna en vändning inåt när vi söker skydd från de
kallare vindarna och de frostiga morgnarna.
Halloween, Alla Helgons Dag och Día de los Muertos - all denna uppmärksamhet på döden
vid denna tid på året är inte en slump. Det är helt enkelt ett erkännande av livets naturliga
cykler, och ja, döden.
Halloween kan verka löligt på ytan, men det ger oss möjlighet att bli medvetna om de djupare
svårigheterna i livet och döden. Som bildterapeuter förstår vi att masker och kostymer

hjälper oss att uttrycka dessa existentiella tankar.
När du har fyllt godis och kostymer, ta ett ögonblick för att gå ut, kolla upp på stjärnorna
och lyssna: ett nytt år är på väg.
(Konstverk: C.R. Jonsson, The Red Witch, 80cm x 100cm, olja på duk, 2016)

Om FRIA ORD- FRIA BILD!
Detta är en ny 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.

BildterapiForum antal läsare i Oktober 2017: 346
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
art4health@gmail.com
bildterapi.se
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