Summering av Bildterapins dag 2014 i Umeå
Föreningen Bildterapi i Norrland (BIN) tillsammans med Sensus och Västerbottens
museum arrangerade bildterapins dag, den 4 oktober, med temat ”Barn målar och
skapar”.
Arrangemanget pågick i 3 timmar från kl 12 till 15.
Besökarna välkomnades till både föreläsningar och ”öppen ateljé” i Västerbottens
Museums lokaler på Gammila i Umeå. Dagen började med en kort introduktion av
bildterapeut Ninne Lindgren och därefter startade föreläsningar som pågick parallellt med
bildarbete och annat skapande i ”öppen ateljé”. ”Öppen ateljé” hölls i museets mycket
ändamålsenliga lokaler och under ledning av två av föreningens bildterapeuter. För den
som ville erbjöds temat profiler och klotter. Allt som allt var ett 10-tal av våra
bildterapeuter engagerade i arbete med ”öppen ateljé”.
Under hela dagen fanns ett bokbord strategiskt uppställt vid ingången till museet,
inramat av bland annat BIN:s egen role-up. Vid bokbordet fanns bildterapeut Birgitta
Englund och även en representant från Barncancerfonden.
BIN bjöd föreläsare och funktionärer på fika som tack för sin medverkan.
Dagens första föreläsare Ellen Burvall, barnsjuksköterska berättade att om sitt
pionjärarbete med bildarbete för cancersjuka barn och deras familjer vid Norrlands
universitetssjukhus (NUS). Ellen började sitt bildarbete under 1970-talet och hon
berättade att det inte alltid var så lätt att få gehör för detta arbete hos den övriga
personalen. Ellen berättade om och visade flera exempel på bilder som barnen ritat
under sin sjukhusvistelse och reflekterade över betydelsen av att ge svårt sjuka barn
möjlighet till skapande i bild.
Därefter föreläste Karin Jonsson, bildpedagog, om hur hon idag arbetar med lekterapi
och bildarbete på NUS. Karin visade bilder på lekterapins lokaler, reflekterade kring
denna miljö och berättade om sina tankar kring arbetet med barnen de sjuka barnen.
Karin kallade sin föreläsning för ”Allt annat än svart: lekterapi och blidarbete på NUS”.
Christer Nederstedt, samordnare, informerade om Hjältarnas Hus som under 2016
kommer att byggas på sjukhusområdet. Hjältarnas Hus är ett specialdesignat boende för
barn och deras föräldrar under barnens sjukhusvistelse.
Carin Salander och Ninne Lindgren båda bildterapeuter och specialpedagoger avslutade
dagen med föreläsningen: ”Bildarbete som stärker barns självkänsla”. Carin och Ninne
visade bilder och berättade om sitt mångåriga bildarbete med grundskoleelever och hur
detta skapande kan stärka barnens självkänsla och öka deras förmåga att lära.
Föreläsningen väckte många funderingar hos åhörarna och en givande dialog avslutade
föreläsningen.
Totalt deltog ett 40-tal barn och vuxna i arrangemanget.
Ett stort tack riktas till BIN:s medlemmar, föreläsare, medarrangörer och besökare för en
väl genomförd ”Bildterapins dag” 2014.

Ett par bilder från dagens ”öppna ateljé”

