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A terápia nem mindennapi formái közé tarto-
zik a művészetterápia, melyet az Országos 
Orvosi Rehabilitációs Intézethez csatlako-
zott Tündérhegyi Pszichoszomatikus és 

Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztályon is alkal-
maznak. Itt elsősorban lelki eredetű problémák; a 
depresszió egyes formái, pánikbetegség, különböző 
fóbiák, pszichoszomatikus betegségek, kapcsolati, 
illetve személyiségzavarok kezelése zajlik. Az osz-
tályon működő művészetterápiás műhely munká-
jában többek között Bocz Bea és Bulik Csilla művé-
szek vesznek részt.

A rajzok, festmények és egyéb módszerrel ké-
szült képek sokat segítenek a gyógyításban, hiszen 
nem mindenkinek a beszéd a leghatékonyabb kom-
munikációs csatornája. Akadnak olyan páciensek, 
akik rajzolással, festéssel sokkal könnyebben feje-
zik ki magukat, és többet „mondanak”, mint szavak-
kal. Ez a diagnosztikában és a terápiában egyaránt 
hasznos.

A konferencia programjainak egyik izgalmas 
színfoltja a pszichiátriai páciensek rajzainak, fest-
ményeinek tárlata. A konferenciasorozat egyik visz-
szatérő vendége a Dél-Franciaországból érkezett 
Carla van der Werf szobrászművész, művészet-te-
rapeuta, aki szerint a pszichoterápiát remekül egé-
szítheti ki a páciensek társadalmi reintegrációjában 
is fontos szerepet betöltő művészetterápia. Ugyan-
is a páciensek alkotásai, amellett, hogy a gyógyulást 
támogatják, nyitottabbá, megértőbbé, kevésbé 
elutasítóvá tehetik a többieket a mentális problé-
mákkal küszködőkkel szemben, segíthetnek elhal-
ványítani a betegek stigmatizációját. 

A páciensek művészeti tevékenysége folyama-
tossá is válhat, a hétköznapi élet részévé. Egyrészt, 
mert a képek létrehozása segít levezetni a szoron-
gást, feszültséget, félelmeket, másfelől pedig ez a 
tevékenység egész egyszerűen magától értetődővé 
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válhat. Még az is előfordul, hogy egy páciens maga 
kezd alkotó kurzusokat tartani. 

Magyarországon, először 2006-ban, az OPNI 
Tárt Kapu Galériájában rendeztek kiállítást francia 
művészetterápiás alkotásokból. Ekkoriban indult a 
kapcsolat és körvonalazódott a közös munka lehe-
tősége egy dél-franciaországi kórházzal. Többször 
is nálunk járt Jean-Yves Febery és a magyar szak-
emberek megismerkedtek Carla van der Werf (szob-
rászművész) művészetterapeutával, aki a francia 
Pierrefeu-du-Var központi kórházában dolgozik. 

2008-ban már a Francia Intézet adott otthont a 
kiállításnak, miközben évről évre többen és többen 
csatlakoztak hozzá. Így például Budapestről a Me-
rényi Kórház, Romániából Kolozsborsa és egy olasz 
intézet, valamint a BEM6 Galéria (Budavári Művelő-
dési Ház). 

Aztán érkeznek német és holland képek is, és a 
Román valamint az Olasz Kulturális Intézet is be-
száll. 2012-ben a szervezők már három helyszínnel 
büszkélkedhetnek, a Tündérhegy mellett első ízben 
érkeznek japán kiállítók. Idén pedig újabb kórházi 
művészetterápiás részlegek mutatkoztak be. 
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