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Katedra výtvarné výchovy vyhlašuje v rámci
celoživotního studia nový běh kurzu „Arteterapie –
speciální výtvarná výchova“, který bude koncipován
podobným způsobem jako kurz Arteterapie, vedený
již více než deset let doc. Otto Čačkou. V tomto směru
děkujeme našemu kolegovi doc. Čačkovi za předání
„štafety“ a zejména cenných zkušeností s organizací
tohoto dnes již nejenom pedagogickou veřejností
ceněného studia.
V akademickém roce 2013 — 2014, kdy se zahájí
výuka, bude dodržen stávající časový rozvrh studia (výuka
bude plánována opět na soboty a neděle dle časových
limitů rozvrhů původních) a bude zachován i způsob
a výše platby za studium. Rovněž postup při přihlašování
do studia zajišťuje opět oddělení celoživotního studia na
PdF MU Poříčí 7, paní Basovníková.
V novém běhu, který je otevřen pro přihlašující se
uchazeče v PS 2013, budou studujícím nabídnuty kromě
většiny stávajících disciplín některé další předměty
související s teorií a praxí výtvarných arteterapeutických
činností v nejrůznějších zdravotních a výchovných
zařízeních. Dále jim také budou ke studiu poskytnuty
publikace tematicky zaměřené na oblast inovativních
přístupů k vedení výtvarných a interdisciplinárních
terapeuticky orientovaných dílen. Provozně bude
kurz zajištěn výukou ve specializovaných ateliérech
(multifunkční ateliér 18A, v sobotním rozvrhu i ateliér
prostorového vytváření a malby) a dále bude nově
otevřena keramická dílna v suterénu. Katedra výtvarné
výchovy poskytne také uchazečům prostor galerie Černá
linka k prezentování v kurzu vytvořených výtvarných
prací.
Ačkoliv na katedře výtvarné výchovy není přímo
otevřen studijní obor s názvem arteterapie v rámci
denního studia, členové katedry a doktorandi věnovali

v posledních letech oblasti arteterapie značnou část své
praktické výukové činnosti a rovněž i část svých publikací.
V roce 2010 byl na katedře akreditován obor speciální
výtvarná výchova, který je přirozeným završením četných
aktivit Mgr. Petra Kamenického v oblasti sociálních
projektů http://www.ped.muni.cz/kvv/svv/.
Doc. Hana Stehlíková Babyrádová vydala s kolektivem
autorů dvě významné publikace Spontánní umění (2009)
a Obrazy příběhů – příběhy obrazů (2011), v nichž je
zmapována oblast umění art brut a tématika výtvarného
projevu mentálně postižených. Se studenty magisterského
a doktorského studijního programu se již řadu let věnuje
mezioborovým projektům s arteterapeutickými kontexty,
jejichž dokumentace je zpracována v podobě elektronicky
vydaných publikací http://www.ped.muni.cz/warts/praxe/
web_praxe_2008/cd_ped_projekt/Vstup.html.
Další členky katedry Mgr. MgA. Zuzana Strakošová, Ph.D.
a Mgr. Pavla Novotná, Ph.D. jsou autorkami pozoruhodných
publikací Kdy bude ples a Deaf Art – umění neslyšících.

►

Organizační pokyny

K fakultě se dostanete od nádraží tramvají číslo 2 směr
Modřice (4. zastávka). V případě, že některý den víkendu
nebude na fakultě jiná výuka než naše, tak vstupujeme
z ulice Ypsilantiho (ulice za levým rohem od průčelí
fakulty) a to brankou v plechových vratech. V případě
zabloudění či opoždění stačí zavolat na mobil 777 347 847
a my Vám poradíme či přijdeme odemknout.
Na první lekci si lze na základě požádání garanta
studia (nejméně v měsíčním předstihu!) rezervovat
ubytování v hotelu Garni (cca 250 – 300 Kč/noc). V Brně
je ale mnohem více možností a často i levnějších (viz
Google).
Další informace o studiu naleznete na internetových
stránkách katedry výtvarné výchovy:
http://www.ped.muni.cz/kvv/cz/arteterapie

