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Zpráva z Mezinárodní konference expresívních terapií 

„Space for Art Therapies“ 

 
Marie Lhotová 

 
 
  

Ve dnech 18. a 19. června 2010 se v Praze v prostorách Divadelní fakulty Akademie 
múzických umění konala Mezinárodní konference expresívních terapií nazvaná „Space for 
Art Therapies“, jejímž cílem bylo poskytnutí prostoru terapeutickým přístupům, které 
využívají při práci s klienty umělecké kreativity a expresivity. Již při přípravě získala tato 
akce širší podporu a uskutečnila se pod záštitou Václava Havla. Českomoravská 
psychologická společnosti byla jedním z jejích mediálních partnerů.  

 
Tato konference se stala významnou a ojedinělou tím, že poprvé v naší republice došlo 

ke společné akci českých odborníků a příznivců různých expresívních terapií, která se  
odehrála navíc s poměrně širokou mezinárodní účastí. Zájemci o expresívní terapie, 
terapeuti z praxe a členové České arteterapeutické asociace, Asociace dramaterapeutů 
České republiky, České muzikoterapeutické společnosti a České asociace taneční a 
pohybové terapie si vyměnili zkušenosti navzájem i se svými zahraničními kolegy a 
významnými představiteli těchto oborů mimo naši republiku. V přípravném výboru této 
konference spolupracovali stejným dílem zástupci jednotlivých asociací (Beate Albrich, 
Viktor Dočkal, Matěj Lipský, Jana Špinarová Dusbabková).  Specifika českého prostředí 
pomohlo přiblížit místo konání konference na Starém Městě pražském.  

 

 
 

Zástupci čtyř českých asociací pro expresivní terapie zahajují konferenci1 
 
 

                                                
1 Autorem fotografií je Mgr. František Kšajt. 
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Pojmem „expresivita“ se v úvodní přednášce zabýval J. Slavík a představil ji jako 

nabídku k lepšímu uchopení možností a mezí personalizace v kontextu socializačních a 
enkulturačních záměrů vzdělávání. V psychoterapii je za předpokladu těchto mezí klíčem 
k přiblížení se a lepšímu pochopení obtíží klienta či pacienta v rámci celého kontextu jeho 
životního příběhu včetně zvratů a změn, které v něm nastávají. Zároveň těmto změnám 
významně napomáhá. Podchycuje tedy přes umělecké obory kreativní, terapeutický a 
edukační potenciál.   

 

 
 

Jan Slavík a italský dramaterapeut Salvo Pitruzzella 
 
 
Jistě je představitelné, že konference byla prostorem, kde se kromě dopoledních 

odborných přednášek, ve kterých se pravidelně střídaly referáty odborníků daných 
terapeutických disciplin, také zpívalo, tančilo, hrálo a malovalo. Přítomní byli ústy 
předsedů či mluvčích jednotlivých asociací (Marie Lhotová, Jan Bartošek, Jiří Kantor, 
Klára Čížková) seznámeni s činností, zaměřením, vývojem a cíli těchto sdružení.  
V přednáškách se kromě nových teoretických poznatků daných oborů hovořilo o jejich 
identitě, o jejich možnostech, hranicích praktikování psychoterapie, formálně legislativních 
a normativních záležitostech.  

V odpoledních hodinách se dalo vybírat z velké řady workshopů. Ani v programu 
workshopů nechyběli významní zahraniční hosté a lektoři. Ze zahraničních hostů z oblasti 
arteterapie to byl např. Manfred Weigele se svým workshopem Práce u hliněného pole, 
Arno Stern s projektem volného malování ve Francii, se kterým už dříve byli seznámeni 
čtenáři časopisu Arteterapie.  Bobbi Stoll, americká arteterapeutka, kromě přednášky 
zorganizovala bohatě navštívený workshop o využití arteterapie při práci ve skupině, 
s rodinou a v párové terapii. Tina Weissgerber představila projekt Tvořivý dialog a tvořivá 
praxe podle Benedettisovy progresívní terapeutické reflexe. 
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 Jaroslava Anna Šicková ze slovenské instituce Terra therapeutica se ve svém 

workshopu Pět chlebů a dvě ryby a nasycení zástupů setkala se zájemci o práci s hlínou.  
 
 

 
 

Workshop Jaroslavy Anny Šickové  
 

 
 

Z oblasti muzikoterapie jednoznačně zaujal všechny přítomné dirigent a zpěvák 
i muzikoterapeut a prezident Japonské muzikoterapeutické asociace v jedné osobě, 
prof. Tsutomu Masuka, který seznámil posluchače s japonským muzikoterapeutickým 
modelem práce s lidmi s motorickým postižením, představil svou práci ve filmu a předtím, 
než se nainstalovalo zařízení k promítání, zpíval.  

Salvo Pitruzzella se představil v projektu Dramaterapie a rituál, k tématu dramaterapie 
přispěla také Sue Jennings a naši Milan Valenta (Dramaterapeutická burza) a Štěpán 
Smolík (Příběh tarotu), k taneční terapii Rosemarie Samaritter, Corinne Ott 
(Dramaterapeutický model), Radana Syrovátková (Práce s váhou, vážností, vážeností a 
hodnotou), Andrea Nundi (Cesta do hlubin fyzických projevů), Miriam Roskin Berger.  

Za muzikoterapii se představili ve workshopech Tomáš Procházka, Katarína 
Grochalová, přednášeli Jitka Pejřimovská a Jiří Kantor. Mezi dalšími jmény 
z muzikoterapeutického oboru je třeba uvést Janu Procházkovou, Jaroslavu Zeleiovou, 
Zdeňka Šimanovského (Hudba a síla systému). Z workshopů ještě připomenu Zuzanu 
Očenášovou, která představila využití taneční terapie při práci s oběťmi domácího násilí – 
Krize je šance, a arteterapeutický workshop Jany Sýkorové o dynamické kresbě.  
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Součástí programu bylo promítání filmů s tématikou expresívních terapií. Pokud jde 

o teoretické poznatky, z našich odborníků přednesl zajímavou přednášku 
o bezprostředním smyslovém poznávání a expresivitě jako dvojím poznávání a manipulací 
obrazem Jan Slavík, přednášku z oblasti muzikoterapie o hudbě, tělu a sebeuvědomění 
připravila Markéta Gerlichová. Ve večerním programu se pak představili v hudebně 
pohybové scéně Klangwirber - Urte Gudian a Ardi Engel.  
 

 

 
 

Dynamická kresba při workshopu Bobbi Stoll 
 

 
Jedním z opěrných bodů psychoterapie na cestě k žádoucímu cíli (k terapeutické 

změně) je směřovat k němu smysluplně, tvořivě a důsledně. Pomoci k tomu může 
integrace, kongruence a koherence jejích cílů. 

Závěrem lze s radostí konstatovat, že konference by mohla být jedním z takových 
kroků. Nabídla mnoho inspirace a podnětů pro terapeuty i pro tvůrce vzdělávacích 
programů v arteterapii.  

Kromě prostoru k setkání by bylo jistě žádoucí, aby přispěla k růstu odborné 
vědomostní báze a úrovně dovedností terapeutů pracujících s expresí a napomohla tak 
upevnit základnu pro vytváření profesionálních kompetencí, které jsou zvláště v těchto 
oborech v očích klientů i odborné veřejnosti mnohdy ohrožené existencí řady 
nekvalifikovaných alternativních přístupů. Aktuální trendy odrážejí růst znalostí a vyžadují 
další výzkumné a klinické aktivity, které by pomohly evaluovat expresívní terapie či 
alespoň vytvářet kritéria pro jejich evaluaci.  Frustrace z nedostatku výzkumných studií 
v těchto oborech přetrvává. Přitom věda nemá podobu konstantní stále narůstající sumy 
znalostí, ale jde spíše o zpracovávání rozporů, přinášení nových úhlů pohledu a nových 
paradigmat poznání.  
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Létající zdravice při ukončení konference 
 
 
 
 
 
 
 
O autorce:  

PhDr. Marie Lhotová, Ph.D. přednáší na katedře psychologie Teologické fakulty JU, je 
předsedkyní České arteteapeutické asocice a má vlastní psychoterapeutickou praxi.  
Kontakt: marie.lhotova@atlas.cz 
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