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Cesta bludištěm

Bludiště je symbol s letitou tradicí, proto se zdá být užitečné využít ho i v rámci arteterapie. Vý-
tvarné zpracování bludiště může přinést řadu námětů pro další práci s klientem, může být projekcí 
některých podstatných životních otázek či témat. Účastníci budou mít možnost (podle zadaných 
instrukcí) výtvarně zpracovat téma bludiště, společně pak budeme hledat paralely s jejich osob-
ností a životem.

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

Působí jak ve sféře akademické (vedoucí Ateliéru arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, současně působí na katedře psychologie), tak v soukromé 
psychologické praxi. Zabývá se projektivními metodami, arteterapií a využitím arteterapie a pro-
jektivních technik při vzdělávání psychologů a pedagogů. Věnuje se otázkám profesní identity 
a osobnostního rozvoje pracovníků zejména v oblasti pomáhajících profesí. V soukromé praxi vy-
chází ze systemického přístupu, kromě arteterapie využívá také hypnoterapii a rovněž relaxační 
a imaginativní techniky. Zaměřuje se zejména na práci s klienty s psychosomatickými a neurotickými 
obtížemi.

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.
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PaedDr. Evžen Perout

Hmatové modelování

Práce s trojrozměrnými materiály, zvl. pak se sochařskou hlínou, je neopominutelnou součástí ar-
teterapeutických technik. Technika hmatového modelování vznikla ze zkušenosti  s modelováním 
se zrakově postiženými. Specifikou metodiky je, že se při práci minimálně používají sochařské ná-
stroje a základním měřítkem je dlaň ruky. 
Námětem workshopu bude modelování imaginárního obličeje - masky. Lze modelovat i bez zrako-
vé kontroly. Účastníci workshopu tedy budou potřebovat šátek pro případné zakrytí očí.

PaedDr. Evžen Perout

Speciální pedagog, arteterapeut. Studia: 1980-1984 PF UK Praha, speciální pedagogika, 1993-
-1998 PF JU České Budějovice, arteterapie. 2002 rigorózní zkouška v oboru léčebné pedagogiky 
na PF UK v Bratislavě, téma práce - výtvarný projev zrakově postižených.
Zaměstnán: (1985 – dosud) Konzervatoř a střední škola J. Deyla, Maltézské náměstí 14, Praha 1; 
(1995 – dosud) PF JU v Českých Budějovicích, ateliér arteterapie – lektor. V letech 1991-2014 kurá-
tor pro edukaci v NG Praha, lektorské oddělení Sbírky orientálního umění, v letech 1998-2001 spo-
lupráce s Klinikou dětského a dorostového lékařství, I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ke 
Karlovu, Praha 2, arteteraputická intervence u pacientek s dg. poruchy příjmu potravy.
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Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Vrstvení

Výtvarný workshop bude zaměřen na výtvarnou experimentaci s vrstveným papírem při využití 
kombinovaných zobrazovacích technik. V částečně moderovaném prostoru výtvarné činnosti 
budeme pracovat s vnitřními obrazy, jejich vzájemnou interakcí a estetizací. 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

Působí jako pedagog na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích. 
Profesně se zabývá se didaktikou výtvarné výchovy a teoriemi tvůrčího procesu z pohledu psy-
chodynamicky orientované psychologie.
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Imaginární barevný autoportrét

Workshop s barevným imaginárním portrétem je sebezkušenostní a je koncipován jako ukázka 
práce s pacienty psychiatrické kliniky. Účastníci budou tvořit a budeme se věnovat také reflexi 
práce a procesu. Součástí workshopu bude také ukázka barevných autoportrétů pacientů a spo-
lečná diskuse.

Bc. Lenka Vávrová

Vystudovala jsem Ateliér arteterapie v Českých Budějovicích a supervizi na FHS UK Praha. Jsem 
absolventkou dlouhodobého výcviku SUR arte (600 h.) a postgraduálního výcviku Gestalt (390 h.). 
Další krátkodobější výcviky v neverbálních technikách, práce s traumatem, focusing a krizová in-
tervence. Mám dlouholeté arteterapeutické zkušenosti s dětmi s nestandartním emočním vývojem 
a s lidmi s psychiatrickou zátěží. Pracuji jako arteterapeutka na Psychiatrické klinice v Hradci Krá-
lové a v soukromé psychoterapeutické praxi v Praze. Poskytuji supervizi arteterapeutům, terapeu-
tům a lidem, kteří pracují v sociálním sektoru.

Bc. Lenka Vávrová


