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Skabende kunstterapi Hanne Stubbe Teglbjærg Hent PDF At skabe kunst kan være terapeutisk, ikke kun for
mennesker med almindelige livsproblemer; også ved alvorlige psykiatriske lidelser som skizofreni kan kunst
være en potent medicin. I en ny bog beskriver kunstterapeut og psykiater Hanne Stubbe Teglbjærg, hvordan

kunsten kan mindske psykiske lidelser ved at styrke menneskers erfaring af, hvem de er, og give nye
perspektiver på tilværelsen.

I bogen fremlægges en rigdom af erfaringer fra kunstterapeutiske forløb, som sideløbende med afsæt i æstetik
og fænomenologi, og i forlængelse heraf argumenteres for en skabende kunstterapi, som adskiller sig både

teoretisk og klinisk fra den mere udbredte analytiske form for kunstterapi.

Den systematiske gennemgang af kunstterapierne og de velfunderede analyser af, hvad der er på spil i de
skabende processer, gør bogen til et must for alle, der anvender kunst i terapeutiske forandringsprocesser.

Bogen fokuserer især på billedkunst, men der trækkes paralleller til andre skabende kunstterapier med afsæt i
musik, dans, teater og poesi. Bogen henvender sig derfor også til mennesker, der er optaget af æstetiske

erfaringer i andre sammenhænge end de terapeutiske. Blandt andet åbnes for en forståelse af, hvordan kunst
kan hjælpe os alle til at forstå os selv og den verden, vi er sat i.

 

At skabe kunst kan være terapeutisk, ikke kun for mennesker med
almindelige livsproblemer; også ved alvorlige psykiatriske lidelser
som skizofreni kan kunst være en potent medicin. I en ny bog
beskriver kunstterapeut og psykiater Hanne Stubbe Teglbjærg,
hvordan kunsten kan mindske psykiske lidelser ved at styrke

menneskers erfaring af, hvem de er, og give nye perspektiver på
tilværelsen.

I bogen fremlægges en rigdom af erfaringer fra kunstterapeutiske
forløb, som sideløbende med afsæt i æstetik og fænomenologi, og i
forlængelse heraf argumenteres for en skabende kunstterapi, som
adskiller sig både teoretisk og klinisk fra den mere udbredte

analytiske form for kunstterapi.

Den systematiske gennemgang af kunstterapierne og de velfunderede
analyser af, hvad der er på spil i de skabende processer, gør bogen til

et must for alle, der anvender kunst i terapeutiske
forandringsprocesser. Bogen fokuserer især på billedkunst, men der
trækkes paralleller til andre skabende kunstterapier med afsæt i
musik, dans, teater og poesi. Bogen henvender sig derfor også til

mennesker, der er optaget af æstetiske erfaringer i andre
sammenhænge end de terapeutiske. Blandt andet åbnes for en

forståelse af, hvordan kunst kan hjælpe os alle til at forstå os selv og
den verden, vi er sat i.
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