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GU, zergatik ez? 

Carmen Devesa , M. Edurne Ozamiz, Elena Ayneto. 
 
 
 
Buru nahasmendu larria  duten talde baten  
bisitaldi terapeutikoa Bilboko Arte Ederretako 
Museora. 
Bilboko Arte Ederretako Museoko koadroetan 
artearen nolakotasun terapeutikoek lagun ezin 
hobea daukate. 
Gernikako Eguneko ospitaleko talde bat , Buru 
nahasmendu larri daukatelarik, kontsolamendu 
ona aurkitu dute bai erakusketa egonkorra eta 
baita erakusketa ibiltariari ere bisitaz baliatuta. 
Oraingo honetan helburu terapeutikoei begira 
kulturaren erabilpena egin dugu. Irteera 
honetan hauexek izan ziren helburuak: 
 

- Sentimenduak kanporatzea 

- Norberaren estima eta konfiantza 

handitzea. 

- Arazoen aurrean gaitasun osasungarriak 

garatzea. 

- Sentimenduak eta garapen eta emozioen 

espresioen blokeoak ezagutzea. 

- Komunikatzeko bide bat sortzea. 

- Ahozko komunikazio ulergarriagoa 

egitea. 

- ARTEaz biziki disfrutatzea. 

Saio hau horrelaxe prestatu dugu: 
 

- Langileok 13 arte lan aukeratu dugu, 

erabiltzaile bakoitzarentzat bat, eta 

horrez gain Divino Moralesen lan osoa, 

hau erakusketa gonbidatutik hartu dugu. 

(Aukeraturiko arte lanak artxibo erantsi 

batean daude). 

- Eguneko ospitalean paziente bakoitzak 

arte lan bat eta horren egilea aztertu 

behar izan du, bere ikuspuntu propioa 

emanda. 

- Beste bi pazientek Divino Morales, lana 

eta egilea, aztertu behar izan dute. 

- Kideei emateko azalpenaren zirriborroa 
prestatu eta emanaldia entseatu. 

- Azkenik, behin Museoan, bisita 
komentatua burutu, arte lan guztiak kontutan 
hartuta, eta horri esker parte hartzea eta 
debatea pultsatu egin dugu. 
Hurrengo egunean, esperientziaren balorapena 
egin dute taldean . Hona hemen agerturiko ideia 
batzuk: 
 

- “Guk geuk lagunei azalpenak ematea 

ondo dago.” 

- “Ondo pasatu dut.” 

- “… funtsezkoa deritzot, dirua aurreztuaz 

gain oroimena landu dugu.” 

- “Gure arteko giro ona gustatu zait, 

esperientzia ona, berriro egiteko 

modukoa.” 

- “ Ez nuen uste guztien aurrean berba 

egiteko gai izango nintzenik.” 

Duela denbora gutxi arte museoetara egindako 
bisitaldiak “interesgarriak” izan dira, baina 
sarritan bisitaldiaren erdian edo, deskonexioak 
hasten ziren hainbat arrazoi zirela eta (luzeegia 
izateagatik, mintzaira ulergaitza, aspergarria, eta 
abar) 
Parte hartze aktibo honetan 
erabiltzaileengandik beste hainbat aspektu ikusi 
dugu: 
-Gogo handiagoa 
-Ekintzan inplikatzea 
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- Norberak eta kideek eginiko eta azaldutako 
lanari errespetua 
- Aukeratutako arte lanen bilaketan, museo 
osoan zehar, animazioa. 
-Besteen azalpenak eta iritziak, aurretik hitz 
egiteko modua landuta, entzuteko garaian, adi 
egotea. 
 
 

 
Arteak gauzak ikusten laguntzen digu eta 
museoa oso baliabide ona da, inguru 
asistentzialetik kanpo, ingurune libre batean, 
ideiak, sentsazioak  eta emozioak elkartrukatu 
ditugu. 

 

Aukeratutako arte lanak argazki bilduman 
daude. 

 


