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3. ročník konference s mezinárodní účastí
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Vršovické divadlo MANA
E
Tři obsahové pilíře:
spirituální dimenze arteterapie;
trauma v arteterapii.
integrace v arteterapii;

SPIRITUALITA

Info na
www.kreatos.philosophy.cz

Konference je garantovaná Českou arteterapeutickou asociací a Slovenskou arteterapeutickou asociací.
Záštitu nad konferencí převzali: Mons. Václav Malý, biskup, a ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček.

KREATOS
obecně prospěšná společnost pro prevenci, psychoterapii, léčbu uměním a vzdělávání v oblasti humanitních věd
Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT,
Učitelská 162, 273 74 Klobuky, tel.: 312 579 475, IČO: 266 20 189

pořádá

3. ročník konference s mezinárodní účastí

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ARTETERAPIE
(UMĚNÍ – TERAPIE – SPIRITUALITA)

Třemi základními obsahovými pilíři konference budou následující tematické oblasti:
a) spirituální dimenze arteterapie;
b) trauma v arteterapii.
c) integrace v arteterapii;
Kromě uvedených oblastí budou akceptovány také příspěvky z následujících okruhů: tělo v arteterapii, arteterapie a neurověda,
arteterapeutické systémy a školy, výzkum v arteterapii, supervize, novinky v arteterapii.

Konference je garantovaná Českou arteterapeutickou asociací
a Slovenskou arteterapeutickou asociací.
Záštitu nad konferencí převzali:
Mons. Václav Malý, biskup,
ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček
Termín:

25. – 26. září 2015 (27.9 – workshopy)

Místo:

Vršovické divadlo MANA - Moskevská 967/34 101 00Praha 10-Vršovice

Přihlášení k účasti: Přihlášení k účasti na konferenci bude probíhat prostřednictvím internetového formuláře
umístěného na internetových stránkách Kreatosu ( www.kreatos.philosophy.cz ) do 17. 9. 2015 – přímá adresa:
http://goo.gl/forms/ho6ozQ3rw4
Své příspěvky do konference však přihlašujte nejpozději do 6. 9. 2015 prostřednictvím emailu. Posléze nám prosím
vyplňte elektronický formulář na stánkách Kreatosu – přímá adresa: http://goo.gl/forms/9Fs89Ac2zn
Programový a organizační výbor: Předseda: PhDr. Zbyněk Zicha, členové: PhDr. Milostav Čedík, PhDr. Pavla Doležalová,Ing., PhDr.
Marie Lhotová , Ph.D.(předsedkyně ČAA), Prof. Dr. Jaroslava Šicková (čestná předsedkyně SAA), MgA. Jana Kuklová, Mgr. Aida Líhová
– Legnerová, Mgr. Zbyněk Zicha, ml., Mgr. Ludmila Zichová.
V případě dotazů se obraťte na PhDr. Zbyňka Zichu, e-mail: zbynekzicha@centrum.cz .

Předběžný program (Časové rozvržení příspěvků a účast přednášejících se pravděpodobně ještě změní.)
25.9. 2015 – pátek
14.00 – 15.00 - prezentace účastníků
15.00 – 15.30 - slavnostní zahájení s hudebním pozdravem ze Slaného: TRIO BEND SLANÝ
15.30 – 19.00 - přednáškový program a diskuse
 Prof. PhDr. Milan Nakonečný, Ph.D.: Problematika spirituality ve výtvarném umění
 Prof. Dr. Milan Valenta, Ph.D.. Bůh nosí brýle
 Doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.: Spirituální aspekty materiálových a
 bodyartových terapeutických činností (duchovní aspekty rozšířené arteterapeutické praxe
 Mgr. Petr Lisý: Spiritualita v kontextu archetypové symboliky astrologie
(…)
26. 9. 2015 – sobota
9.00 – 10. 00 – Zájemce zveme na ranní mši, která proběhne v budově konference.
10.00- 13.00 – dopolední program
13.00 - 14.00 – přestávka
14.00 – 18.00 – odpolední program
 Doc. Dr. Jan Slavík, CSc.: Cesta k poznávání v arteterapii a artefiletice aneb o poznávacích motivech.
 Ing., PhDr. Marie Lhotová, Ph.D. , PaedDr. Evžen Perout: Obraz Boha v arteterapeutické tvorbě
 MUDr. Radana Syrovát ková, BC-DMT: Role ženy v traumatizaci spirituality, tělesná spiritualita, zrcadlení a jejich poruchy
 Prof. Dr. Milan Valenta, Ph.D.. Hvězdní lidé aneb.... drama(terapeutické) role v intervenci klientů s drogovou závislostí
 Mgr. et Bc. Bedřich Čermák: Symbolika autority a trestu ve výtvarném projevu pacientů s dg. závislosti na alkoholových
a nealkoholových drogách.
 PhDr. Pavla Doležalová: Spirit závislosti a umění.
 PhDr. Miloslav Čedík: Zázrak
 Doc. Dana Puchmanová:, akad. mal.: Duchovní síla a moc barev.
 Libor Jaroš: Mystérium barev
 Doc. Dr. Milena Ryšková, Th.D.: Biblidrama
 PhDr. Zbyněk Zicha, st.: Hagioterapie a arteterapie. Výtvarné zpracování biblických příběhů.
 MgA. Jana Kuklová – Mgr. Zbyněk Zicha, ml.: Dimenze arteterapie z filozofického pohledu
 MUDr., Mgr. Kristýna Drozdová: Jak neurověda inspiruje psychoterapii
 (Otevření tématiky pro příští 4. konferenci, jejímž ústředním tématem bude Neurověda a arteterapie. resp. Arteterapie od
psychoanalýzy přes postmoderní myšlení k neuroarteterapii…)
(…)
27. 9. 2015 - neděle
10.00 - 14.00 workshopy a závěrečný diskusní panel.
Konferenční poplatek je placen převodem zadaným nejpozději 17. 9. 2015. (Platba na místě konání konference bude zpoplatněna
částkou 50,- Kč s tím, že účastník obdrží osvědčení o účasti na konferenci v elektronické podobě, a to v průběhu října. Prosíme,
abyste se pokusili této variantě předejít.)
 dvoudenní účast (pátek a sobota) - 650 Kč / 24 €
 páteční účast - 400 Kč / 15 €
 sobotní účast - 500 Kč / 18 €
 dvoudenní účast studenta denního studia ve věku do 26 let - 350 Kč / 13 €
 jednodenní účast studenta denního studia ve věku do 26 let - 250 Kč / 9 €
 držitel/ka průkazu ZTP/P - 100 Kč / 4 € (doprovod zdarma)
Číslo konta pro úhradu konferenčního poplatku: Číslo účtu: 0395728329 / 0800
Název účtu: Kreatos o.p.s. (Adresa majitele účtu: Kreatos o.p.s., Učitelská 162, 273 74 Klobuky)
IBAN: CZ26 0800 0000 0003 9572 8329
BIC: GIBACZPX (Adresa pobočky: Česká spořitelna a.s.,Dr. E. Beneše 99/1, 27401 Slaný)
Do „vzkazu pro příjemce“ prosím uveďte své jméno a příjmení. Jako variabilní symbol doporučujeme zadat Vaše datum narození,
jež uvádíte v žádosti o osvědčení v elektronické žádosti, a to v podobě: DDMMRRRR (např.: 04051967). Pořadatel si vymiňuje
právo nevrátit konferenční poplatek, pokud mu účastník ohlásí svoji neúčast později než v pátek 18. 9. 2015. Pořadatelé
konference si vyhrazují právo odvolat konferenci v případě, že nebude možná její plnohodnotná realizace.
Doporučujeme přinést k úvodní registraci účastníků doklad o uhrazení konferenčního poplatku.
Máte-li zájem o ubytování v Praze, doporučujeme Kolej Hostivař (Weilova 2, Praha 10) vdálenou cca 20 minut tramvají od místa konání. (Na koleji
jsou k dispozici samostatné pokoje se sociálním zařízením - Cena: 400,-Kč v SGL pokoji (osoba/noc) / 336,-Kč v DBL pokoji (osoba/noc) . Kontakt:
+420 267215211-2, +420 267215213, +402 267215277; kolej.arealhostivar(zavináč)kam.cuni.cz .

