SYMPOSIUM I TERAPEUTISK FIGURTEATER
Den 2:e till 4:e februari 2018 i Friedrichsdorf, Tyskland

Till vänster ur Åsas workshop On Be-Coming. Till höger figurteaterföreställningen Theater Roos & Humbels 7 Små
Blå mirakel; på bild Silvia; Stefan och figuren Nünü. En föreställning där brunt blev till vackraste blått.

Stundom intensivt och laddat blev det när över åttio figurterapientusiaster möttes i
Friedrichsdorf på symposiet Puppe und Menschsein Spiel über Grenzen hinaus. Om
dockan, att vara människa och lek över gränser. Det hela var ett samarrangemang
mellan de tyska och schweiziska figurterapiföreningarna DGTP respektive FFT och
tyska UNIMA.
Engagerande, lustfylld docklek i syfte att hälsa på de andra deltagare. Det var så det började.
Symposiets första dag bjöd därutöver på en rad olika presentationer från Tyskland, Irland,
Norge och Sverige. Från Sverige hade jag glädjen att få presentera en psykoterapiuppsats
baserad på en internationell enkätundersökning, Puppets in Psychotherapy – an international
web based study among clinicians. Vi fick även höra om utvecklingen i Tysklands
figurterapiförening (DGTP) senaste 35 åren av psykolog Gudrun Gauda. Gudrun har haft sitt
eget utbildningsinstitut i Frankfurt, men det läggs ner i år efter många år av verksamhet.
Gudrun har också varit i Sverige och utbildat några här hösten 2013.
Andra dagen pratade Hilarion Petzold – psykolog, professor och grundare till bl a DGTP och
Integrative Therapy – om dockteater med äldre. Åtta workshops genomfördes, därav en av en
rysk psykolog. Vi fick höra presentationer som bl.a berörde arbete på sjukhus och arbete med
grupper, det senare av kvinnan som leder utbildningsinstitutet i Olten, Schweiz. En intressant
paneldiskussion satte så slutligen punkt för symposiet.
Text & foto: Åsa Viklund
För dig som är vill veta mer om ämnet läs gärna på www.unima-edt.se eller på
www.therapeuticpuppetry.com (på engelska). Inom UNIMA Sverige finns sedan några år
tillbaka ett nätverk för figurteater i pedagogik och terapi, vid frågor maila asa@unima.se

