
Summering av Bildterapins Dag 1 okt 2011 
 
 
För tredje året arrangerades Bildterapins Dag på olika platser i Sverige. Temat för detta år var 
”Bro/Broar” 
 
I strålande soligt väder ägde dagen rum i Folkuniversitetets vackra hus vid Observatorielunden i 
Stockholm. Vi hade annonserat flitigt (hade bl.a. en fin helsidesannons i Modern Psykologi). Tyvärr 
hade vi dock inte mängden entusiaster och nyfikna vi hade väntat oss. Som mest var vi 32 stycken. 
Dock var stämningen hög och intresset stort inför dagens program. Professor Britt Maj Wikström 
berättade om sin spännande forskning kring vård och konst. Jane Hawes, Lisa Braaf, Kerstin Jonsson, 
Clara Lindberg, Marketta Ivarsdotter, Irene Persson, Anette Faringer och Lotta Melanton höll 
inspirerande workshops. Dagen avslutades med Annika Berg Frykholms bildvisning och livsberättelser 
ur boken "Självbilder". Det var rykande åtgång för kaffe och kakor och många intensiva samtal efteråt. 
Ja - det är ju på "Bron" det händer - i livet lika väl som i bildterapin... När dagen var slut var alla 
inblandade utmattade men nöjda efter att ha sått nya frön i den fruktbara bildterapeutiska myllan. 
Nu riktar vi blicken framåt! Varmt tack till er alla som bidrog till denna givande dag. 
/Marketta Ivarsdotter 
 
Feedback från några av Stockholmsdeltagarna 
 
”Jag uppskattade att få inblick i den kraftkälla som måleriet innebär – detta att komma ner i skikt som 
ligger under det verbala. Själv älskar jag att måla och upplever ofta de olika färgernas inverkan på 
mina känslor. Jag deltar gärna i någon form av kurs – individuellt eller i grupp. Hoppas att vi ses igen!” 
 
”Jag tycker Anette hade ett bra och härligt föredrag som gav inspiration att vilja veta mer hur man kan 
använda sig av bildterapi. Det märks att det handlar om ’hjärta’ och att det är nödvändigt med eldsjälar 
för att kunskap ska spridas och att arbetet med bildterapi ska kunna leva vidare. Jag kommer definitivt 
att vara med nästa år och även sprida info. Har under en tid tänkt att det skulle vara intressant och bra 
att prova på din SoulPainting” 
 
”Vill tacka Anette för ett mycket intressant och informativt föredrag. Då jag själv inte är verksam inom 
konst-/bildterapi var mitt intresse att närvara mer av personlig natur. Jag är intresserad av (funderar 
på) konst-, bild- och dansterapi då jag ser dessa vara mer skonsamma och hälsosamma metoder att 
hjälpa människan att finna inre läkning. Föredraget gav en inblick i den terapeutiska processens gång 
vilken jag finner mycket intressant. Tack!” 
 
”Det var en mycket givande dag som helhet. Jag hade bara läst flyktigt om bildterapi innan och fick 
mycket värdefull information av dig och på workshopen ’Bockarna Bruse’. Och Britt-Majs föredrag gav 
en sådan tyngd som bildterapin behöver för att tas på allvar. Informationen om bildterapi måste synas 
mer som ett alternativ till ’vanlig terapi’ och dagen var ett bra sätt att marknadsföra det. Hoppas ni kan 
få ut informationen och inbjudan till arrangemang liknande detta till ändå fler nästa år – jag fick veta 
det genom Jane Hawes direkt och skulle inte haft en aning om det annars.  Vet inte hur ni gått ut med 
det, jag är ju privatperson i sammanhanget och vet inte riktigt vem ni vänder er till, men tror att det var 
avsett för en bred allmänhet lika väl som dem som arbetar inom närliggande professioner? Går det t 
ex ut inbjudan till alla sjukhus och vårdinrättningar med någon anknytning till terapi? Eftersom bilden 
är så viktig i samhället och alla samhällsfunktioner i övrigt så tror jag att det skulle finnas en ändå 
större publik för ett sånt här arrangemang än vad som slöt upp 1 okt.” 

”Jag tyckte om Anettes föredrag som gav inblick i olika fall, att se serier med bilder från första till sista 
session var rörande, tänkvärt och mycket informativt om hur en behandling och dess resultat kan se 
ut. Stort tack till er alla för en mycket givande dag!” 
 

Bildterapins dag ordnades i Falun den 1 oktober. Annons fanns att läsa i ortens Annonsblad och vi 
hade också satt upp små affischer runt om i staden. En vacker, ljus och luftig lokal hyrdes i Faluns 
nyöppnade Yogacenter, "Yogahuset", där vi satte upp information kring bildterapi och SRBt. Efter 
medgivande från personer som går/gått i bildterapi ordnade vi en liten utställning med bildterapibilder 
(där fanns också några egna alster).  



Möjlighet till bildskapande fanns vid bord och staffli. Färg, silkespapper och klister fanns att tillgå kring 
temat bro/broar. Kanske var det strålande vädret en alltför stark konkurrent denna dag, eller så var 
valet av lokal inte optimal: Tyvärr fick vi endast ett tiotal besökare varav ca hälften tog sig an 
skapandet. Positiv respons från de besökare som kom men med all förberedelsetid, affischerande och 
släpande av material kändes utdelningen lite mager. 
Nästa gång följer vi nog konceptet från Bildterapins dag som vi höll förra gången. Vi ger inte upp så 
lätt! Nya friska tag, med andra ord. Hälsningar från Maria och Åsa 

Vår dag tillsammans i ADDO´s konstnärslokaler i Malmö blev mycket lyckad.  Givande för oss alla. 
Under dagen fick vi mycket positiv feedback. Deltagarna har skickat mail och uttryckt att dagen var 
mycket inspirerande och givande. Av alla de som anmält sig, 24 stycken, kom bara 13. Vi hade i 
Skåne, en fantastisk sensommardag i lördags, så det kan ha berott på det, efter denna regniga 
sommar. Vi fallerade med vår marknadsföring i år tyvärr. Dessutom kom inte trots anmälan, vår 
annons med i ”vad som händer I Malmö idag”. Vi hade vår bildterapi i ett enda stort rum, till skillnad 
från föregående år och detta skapade en speciell och gynnsam dynamik. Vårt gemensamma program 
kändes tillsammans som en helhet, vi kompletterade varandra och skapade olika broar, såväl i våra 
föreläsningar som i våra workshops.  För de som kom och för oss var det som sagt en givande, härlig 
och spännande dag. Vi lär oss hela tiden nya saker om hur vi ska gå vidare. Detta känns som en viktig 
dag även för oss bildterapeuter i vårt fortsatta gemensamma arbete, som att t ex skapa Föreningen 
Syd: Regionombud Pia Hane-Weijman 

Det sköna höstvädret hjälpte oss i Umeå att göra Bildterapins dag till en härlig dag. Utanför biblioteket 
i Umeås centrum ställde vi upp ett bokbord med information om bildterapi. I Bildterapihuset hölls fyra 
workshops med varierande innehåll. Det målades broar, och gjordes bilder utifrån frågorna: "vad 
händer på din bro? Vad händer när du har passerat bron?  Bilden som bron mellan tanke och känsla 
utgick från liggande åttor. Klotterövningar förde oss in i fantasifulla broar. Inledande rörelseövningar 
inspirerade oss till byggandet av tredimensionella broar av drivved och annat strandfynd.  
BIN gn Ninne Lindgren. 

Bildterapins Dag genomförde vi i Göteborg för en intresserad och entusiastisk publik, ca 50 personer 
på Göteborgs Konstmuseum, Hörsalen, Götaplatsen. Temat var Broar och broar förbinder, medvetet 
med omedvetet. Yttre värld med inre. Tankar med känslor. Mig med dig. Och mig med djupare 
aspekter av mig. Det gamla med det nya. Problem med möjligheter. I bildterapin blir broarna synliga 
och starka möjlighetsbärare.  
 
Kreativitet och läkande. The Healing through Creativity var rubriken på den engagerande och 
innehållsrika föreläsningen och workshopen med Catherine Rogers Jonsson, MFA, MA, ATR. ATCB 
Registered Art Therapist, Credentialed Professional Member of the American Art Therapy Association.  
 
Åke Högberg, leg psykolog, leg.psykoterapeut höll en mycket uppskattad föreläsning och prova-på-
övningar med rubriken Om att arbeta med människor som ”inte kan måla” . Vid spontant måleri 
utan prestationskrav uppstår magi; det som framträder på pappret är just det man behöver möta för att 
kunna utvecklas.  
 
Workshopen med Vera Angyal, specialist inom psykiatri och barnpsykiatri samt symbolpedagog 
utgick eftersom hon blev hastigt sjuk och istället ledde Lena Nilebrant, cert. bildterapeut, dipl. coach & 
lic. mental tränare en färgstark workshop där deltagarna först målade en bild utifrån klotter och 
därefter skrev en text om sin bild. 
Förutom de personer som deltog i programmet var det ett stort antal personer i alla åldrar som med 
stor entusiasm passade på att möta sig själva genom att uttrycka sig i färger & former på det långa 
”klotterpappret” som vi satt upp utanför Hörsalen (se bilder nedan). 



 

 

 


