kunst, kultur
og psykisk helse
– hva kan kunst og kultur tilføre
mennesker med psykisk sykdom?

12.–13. juni 2006
Radisson SAS Royal Hotel
Bryggen, Bergen

Vi inviterer til konferansen «Kunst, kultur og
psykisk helse» i Bergen med ønske om å fokusere
på de mulighetene som ligger i menneskers møte
med kunst og kultur. Hva kan kunst og kultur
tilføre mennesker med psykisk sykdom? Kan
møte med kunst, det å arbeide med kunstneriske
uttrykksformer – gi nye tankerom, erkjennelser
og nysgjerrighet på livet?
Vår visjon for konferansen er å synliggjøre at
kunst og kultur er viktige kriterier i individets
opplevelse av livskvalitet. Kunstens og kulturens
egenverdi, de utfordringer og inntrykk, nye
tankerom og erkjennelser som det å arbeide
med/ev. møte med kunst kan gi oss - og de møter,
engasjement, samhold og glede som deltakelse i
kulturaktiviteter kan tilføre vår liv – gir oss, hvis vi
er heldige og engasjerte, en opplevelse av
høyere livskvalitet.
Men hvordan er det egentlig innen psykiatrien?
Gis mennesket muligheter for å kunne utrykke seg
og delta i kunst og kulturtiltak? Legges det til rette
for at mennesker skal kunne leve «hele liv»?
Synliggjøres menneskets evner, muligheter,
interesser og engasjement for omverden og for
dem selv, eller er ikke det «psykiatriens bord»?
Er systemet lagt til rette for kun å fokusere på
sykdom og mangler?
Vi vil at denne konferansen skal fokusere på
individets livskraft og behov. Men også på et
system som må «hjelpes» til å legge forholdene til
rette for at individet selv kan se sine sterke sider,
sine ressurser og sin styrke. Gjennom å presentere
ulike tiltak innen forskjellige kunstneriske
uttrykksformer vil vi synliggjøre muligheter
for utfoldelse og vekst – til inspirasjon og
nysgjerrighet, til kreativitet og livsglede.

Vi ønsker å lage en nasjonal konferanse med
fokus på kunsten og kulturens betydning
for vår selvforståelse som individ, for vår
selverkjennelse, vår opplevelse av livskvalitet
og for vår mentale helse. Vi ønsker å lage en
møteplass hvor kulturarbeidere og kunstnere,
mennesker med brukererfaring i fra psykiatrien
og representanter fra hele det psykiske
helsefeltet kan utveksle innsikt og erfaring,
tanker og ideer.
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mandag 12. juni
09.00 – 10.00 Registrering. Kaffe/te
10.00 – 10.10 Velkommen
v/konferanseleder Jan Bølstad
10.10 – 10.40 Med fokus på mulighetene som ligger
i menneskers møte med kunst og kultur
Hva kan kunst og kultur tilføre mennesker med psykisk
sykdom? Kan møte med kunst, det å arbeide med kunstneriske
uttrykksformer – gi nye tankerom, erkjennelser og
nysgjerrighet på livet?
v/prosjektleder Livelin Remme, Bergen kommune
10.40 – 11.10 Hvorfor er kunst viktig for oss?
v/ forfatter og tidligere kulturminister
Lars Roar Langslet
11.30 – 12.30 Art Awakenings
Mission: Empowerment and Recovery through Creativity.
Vision: Art Awakenings celebrates the purposeful process
of self-discovery through creative experience for adults
with mental illness. In a safe, supportive environment,
opportunities exist for development of personal wellness and
successful community living. Our program is committed to
increasing public awareness of the unique gifts of the artists
we serve. Art Awakenings http://artawakenings.org/ is a
program of Presbyterian Service Agency (PSA) www.azpsa.org
v/Program Director Camille Smith, Arizona, USA
12.30 – 13.45 Lunsj og rekreasjon
13.45 – 14.45 Kunstnerens indre eksil: Lars
Hertevig i nytt lys. Hertevig ble av sin samtid avskrevet
som kunstner fordi han ble sett på som sinnsyk. I dag regner
vi ham som en av Norges betydeligste og mest nyskapende
kunstnere, særlig i de sene akvarellene.
Trond Borgen har nylig presentert sin nylesning av disse
bildene i boken Et indre eksil: Et essay om Lars Hertevigs
papirarbeider og det er sine nye tolkninger av dette
kunstnerskapet Borgen vil legge fram i dette foredraget.
v/ kunstkritiker Trond Borgen, Stavanger Aftenblad

14.45 – 15.00 Kaffe/te
15.00 – 15.45 Erfaringer fra norsk psykiatri
– en beretning om hvordan opplevelser ble til
boka «Blåmann»
–Dette er først og fremst en historie om en ung manns psykiske
lidelse. Denne unge mannen er min sønn, Helge, skriver Nina
B.J. Berg på bokas bakside. – En dag skal vi skrive en bok
sammen, sa Helge mange ganger når vi gikk turer i parken rundt
sykehuset. – Jeg kan skrive om hvordan det er å være 20 år og
psykiatrisk langtidspasient, og du kan skrive om hvordan det er
å være moren min.
Det gikk ikke slik at vi fikk fullført boken sammen. Jeg har måttet
prøve å gjøre det alene. Jeg håper likevel Helges stemme er
tydelig. Han fortjener å bli hørt.
v/ mor, forfatter og spesialpedagog Nina Berg
16.00 – 16.30 KraftVERK – dikt og prosa
Litterær satsning i Bergen kommune.
v/ redaktør Berit Bareksten, Bergen kommune
16.30 – 17.10 Amalie Skrams Hus i Bergen
Et brukerstyrt aktivitetshus og treffsted for mennesker med
psykiske helseproblemer v/kunstnerisk leder
Vågsbunnen fellesatelier/Galleri VOX i Bergen
v/daglig leder Åse Berit Skeie Ulltang
17.15 – 19.00 Besøk til Galleri VOX og Amalie
Skrams Hus (frivillig)
20.30  Middag
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tirsdag 13. juni
09.00 – 10.00 Teateret Vildenvei
v/instruktør Eduard Myska
10.15 – 10.45 Uro i tiden – uro i sjel og sinn
v/avd. overlege og psykiater Svein Haugsgjerd,
Aker universitetssykehus HF, Gaustad sykehus
10.45 – 11.15 Sola er blå!
Presentasjon av et kunstformidlingsprosjekt som er initiert
av og gjennomført i seks kommuner i Oppland. Deltakerne er
mennesker med spesielle behov som veiledes av profesjonelle
kunstnere. Anna Österberg er utøvende kunstner. Hun
arbeider bl.a. med kunstformidling for skoleungdom og
mennesker med særskilte behov.
v/kunstner Anna Österberg, Gjøvik kommune
11.15 – 11.30 Kaffe/te og utstilling
11.30 – 12.30 Cabaret for øyeblikket
– et kreativt laboratorium
v/prosjektleder Kristen Grødem, Sykehuset Asker
og Bærum HF, Div. psykisk helse, Blakstad
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.15 Bilete og språk i det psykotiske
uttrykket v/professor dr. philos, Tor Johan Ekeland,
Høgskulen i Volda, Institutt for samfunnsfag
14.30 – 15.00 Kan norsk psykiatri noensinne
bli ydmyk? – Gaustad sykehus 150 år
v/ forfatter Thorvald Steen
15.00 – 15.30 Hva er da et menneske?
v/professor Trond Berg Eriksen, Universitetet i Oslo

15.30 – 15.50 Kulturpolitiske utfordringer i
krysningsfeltet kunst, kultur og psykisk helse
v/ Statssekretær Randi Øverland
15.50 – 16.00 Avslutning og oppsummering

Målgruppe: Denne konferansen retter seg mot alle som
arbeider innen offentlig sektor med kunst og kultur, med
psykisk helsevern eller begge deler. Konferansen retter
seg også mot de mange som holder på med tverrfaglige
og tverrsektorielle prosjekt og ellers alle som er opptatt
av hva kunst og kultur kan tilføre mennesker med
psykisk sykdom.
Tid: 12. – 13. juni 2006
Sted: Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen
Deltakeravgift: kr. 2 520,Deltakeravgiften inkluderer lunsj begge dager, kaffe/te,
dokumentasjon og annet materiell.
Overnatting: Enkeltrom m/helpensjon: 1 445,- pr. døgn
Dobbeltrom m/helpensjon: 1 200,- pr. døgn pr. person
NB: Alt. hotell finnes

Påmeldingsfrist 1. mai
Påmelding: Send påmeldingsslippen til FFHS, Postboks
1535 Vika, 0117 Oslo eller til telefaks 23 11 45 05
Vi tar også i mot din bestilling på tlf: 23 11 45 00
Du kan også melde deg på via nettet:
www.ffhs.no/2640-500.htm
Avbestilling: Spesielle avbestillingsregler gjelder
Billettbestilling: Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles
gjennom Via Flyspesialisten telefon: 63 94 27 80 / faks: 63
97 34 91  / E-post: jessheim@viatravel.no
Rabatt på reise: Vi har avtale om inntil 45% rabatt på
rutefly med SAS, Braathens eller Widerøe. Det er også
mulig å få rabatt på tog.
Deltakerbevis: Alle deltakere får godkjent deltakerbevis
med påført antall timer

Du finner mer praktisk informasjon og omtale av
program og forelesere på vårt nettsted:
www.ffhs.no/2640.htm

Påmeldingsskjema
Arr. 2640 «Kunst, kultur og psykisk helse»
Bergen 12. – 13. juni 2006
Arb. sted:
Adresse:
Postnr./sted:
E-post:
Telefon:
Telefaks:
Navn:
Tittel:
Enkeltrom

Dobbeltrom

Ankomstdato:

Dobbeltrom

Ankomstdato:

Dobbeltrom

Ankomstdato:

Dobbeltrom

Ankomstdato:

Dele rom med:
Navn:
Tittel:
Enkeltrom
Dele rom med:
Navn:
Tittel:
Enkeltrom
Dele rom med:
Navn:
Tittel:
Enkeltrom
Dele rom med:

Send påmeldingsslippen som vanlig post, telefaks,
e-post eller fyll ut elektronisk påmeldingsskjema på
www.ffhs.no/2640-550.htm

FFHS
Postboks 1535 Vika
0117 Oslo

www.roast.no

Konferansen er et samarbeid mellom Faglig Forum
og Bergen kommune ved prosjektet Kunst, kultur
og psykisk helse.

BERGEN KOMMUNE
BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG BYDELER
SEKSJON KUNST OG KULTUR

