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pořádá 6. ročník arteterapeutické konference tentokráte s názvem 
 

 UMĚNÍ – JÁ – TERAPIE 
  

  
  

(Já a arteterapie) 
 

Konference se koná 26. 10. a 27. 10. 2018 
na půdě Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. 

  
Tematické zaklenutí šestého ročníku konference se bude opírat o významovou souhru tří vzájemně 

srůstajících pilířů: „já“, „umění“ a „terapie“. 
  

Ústředním opěrným sloupem a svorníkem dimenzí „umění“ a „terapie“ této konference bude právě „já“, jež udává                
konferenci základní tón tím, že odemyká celou škálu souvislostí. „Já“ může být pochopeno např. jako ‚vlastní já‘, čímž se                   
ocitáme na rovině niterných výpovědí o osobní zkušenosti na průniku umění a terapie. V jiném smyslu zde může já                   
zaznívat jako ‚ego‘ (např. psychoanalytické či kartesiánské), jako ‚subjekt‘ (např. osobnost terapeuta a osobnost v               
terapeutické péči) či jungiánské ‚Selbst‘. Pilíř „umění“ může být významově rozvinut jako ‚zdroj a živel tvořivosti‘, ‚řeč                 
artikulující pohyby psychiky a duše‘ nebo též jako ‚schrána transcendence‘. Významovou konotací slova „terapie“ je pak                
odemčen rozměr léčby, vzdělávání a péče o duši. 
  

Konference poskytuje široké pole pro uplatnění rozličných témat. Obzvláště vítané budou příspěvky, jež 
budou pojímány jako výpovědi o osobní zkušenosti takového setkávání umění a terapie, jež umožnilo 

krystalizovat něčemu podstatnému, co si zaslouží přijít ke slovu.  
 

Časové rozvržení konference: 
·         Pátek 26. 10.    – 17:00 až 21:00, registrace bude probíhat od 16:30. (Malá aula THF UK) 
·         Sobota 27. 10.  – 9.00 až 13:00 (hlavní program), dílny (v případě zájmu) proběhnou odpoledne. 

  

Základní konferenční poplatek činí 100Kč. Snížený poplatek – studenti prezenčního studia do 26 let a senioři – činí 50Kč. Zaměstnanci 
a studenti HTF, členové ČAA mají vstup zdarma (budou-li mít zájem o osvědčení, uhradí 50 Kč.) Účastenský poplatek se hradí na 
místě.  

V případě dotazů či zájmu o aktivní účast pište na adresu zbynek.zicha@gmail.com (Z. Zicha ml.) nebo na 
Miloslav.Cedik@seznam.cz (M. Čedík)   
 
Aktualizovaný program naleznete zde: 

https://docs.google.com/document/d/1qUDeS7yw_hPmQfRvKUefoedUcwU77ue7Uk7zAhbbiNE/edit?usp=sharing   

https://docs.google.com/document/d/1qUDeS7yw_hPmQfRvKUefoedUcwU77ue7Uk7zAhbbiNE/edit?usp=sharing


 
Program 6. arteterapeutické konference 

UMĚNÍ – JÁ – TERAPIE 
Aktualizováno 23.10.2018 

 

Pátek 26. 10. 2018   Programem provázejí Miloslav čedík a Zbyněk Zicha ml. 
 

16:30 – Počátek registrace účastníků (Malá aula) 
 

17:00 – Zahájení konference 
·         doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D., PhDr. Zbyněk Zicha, PhDr. Miloslav Čedík 
 
17:15 – 18:45 První přednáškový blok konference 
·         PhDr. Zbyněk Zicha – Arteterapie a já, já a arteterapie 
·         doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. – (bude upřesněno) 
·         Mgr. Bc. Jan Uhlíř – Kam směřuje České arteterapeutická asociace 
 
19:00 – 20:40 Druhý přednáškový blok konference 
·         PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. – Vulnerabiblita a arteterapie 
·         PhDr. Andrea Hanzlová – Supervize s výtvarnou expresí 
·         Bc. Michal Kutlák – Arteterapie v samořídíci skupině 
 

20:40 – 21:00 Otevřený blok pro diskusi nad tématy konference a příspěvky 
  
 

Sobota 27. 10. 2018 
 

8:50 – Počátek registrace účastníků 
 

9:10 - Zahájení druhého dne a doprovodné výstavy děl z terapeutické dílny M. Westmanové 
 

9:15 – 10:45 Třetí přednáškový blok konference 
● Doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. – Z hloubi duše (představení knihy) 
● MgA. Jana Zichová, Ph.D. – K neexistenci „Já" (Já, bytostné Já, Celek) 
● ThDr. Ing. Anna Müllerová – Sběratelství a cesta do jiných světů (O umění pomáhajícím  

a povznášejícím) 
● Mgr. Zbyněk Zicha, PhD. – Tváří v tvář umění, tváří v tvář času 
 

 11:00 – 12:40 Čtvrtý přednáškový blok konference 
● PaedDr. Evžen Perout - Je umění symptom? Arteterapeutova dilemata. 
● Magdalena Westman – Od vlastní autoarteterapie ke kreativnímu malování s klienty  

denního stacionáře Stéblo 
● PhDr. Andrea Hlubučková – Hra malováním. Inspirativní přístup z ateliéru francouzského pedagoga 
 Arno Sterna. Svobodné vyjádření společně s pevně stanovenými hranice 

 

12:40 – 12:45 Závěr teoretické části konference (dr. Miloslav Čedík a dr. Zbyněk Zicha) 
 

12:45 – 13:30 Gastroterapeutické intermezzo (v restauraci Na zelené lišce) 
 

13:30 – 15:45 Praktická část konference 
·         Dílny, komentované promítání filmu či společné setkání nad tématem (dle zájmu a domluvy 

      s účastníky konference. 
● Magdalena Westman – Turning The Art World Inside Out (komentované pouštění ukázek 

britského dokumentu) 
● Jana Zichová a Zbyněk Zicha ml. – Horizont: dílna ‚na pomezí‘ filosofie a výtvarné exprese 
● A jiné … (jež zůstávají v jednání) 

 

Poznámka: Tento program se může ještě změnit. 


