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PROMOTING SOCIAL INCLUSION THROUGH ART   V TOMTO VYDÁNÍ 

Pandemie COVID-19 zasáhla 
Evropu v březnu 2020 a přinesla 
masivní uzavírky a zásadní změny 
ve způsobu naší práce: 

• Všechny partnerské 
organizace byly uzavřeny. 
Znovu se otevřely s přísnými 
omezeními. 

• Všechny umělecké události 
byly zrušeny 

• Všechny skupinové aktivity 
byly zakázány  

• Omezení cestování 
neumožňovalo žádné společné 
workshopy nebo setkání. 

Kromě všech těchto obtíží a 
psychologické zátěže, kterou 
pandemie způsobila členům 
našich skupin, se všichni partneři 
snažili najít alternativní způsoby, 
jak zůstat v kontaktu s uměním. 

Například,, "L' Appetit des 
Indigestes" uskutečňuje své 
workshopy psaní scénáře se 
svými členy telefonicky, aby jim 
pomohli vyjádřit své pocity a 
PEPSAEE začal on-line setkání se 
členy svého divadelního týmu!!! 
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 Všichni doufáme, že festival 
ART4PSY se bude konat v roce 
2021 podle plánu. 

V současné době některé z našich 
uměleckých skupin začaly opět 
pracovat, některé z nich se 
setkávají on-line a další mají stále 
přestávku.  

Podle našeho prvního 
harmonogramu by naše tři 
divadelní skupiny měly v tuto 
chvíli zkoušet, ale vzhledem k 
uzavření a všem ostatním 
omezením, to ještě není možné. 

Současně se tři umělečtí ředitelé 
na základě návrhů členů skupiny 

shodli na tom, že pandemie je 
významnou událostí, která 
ovlivnila životy lidí s duševními 
problémy a měla by být zahrnuta 
jako téma do scénáře!!!  

Jsme si jisti, že výsledek bude 
ohromující! 

WWW.ART4PSY.EU 

 

 

 

 
 

 

Klikněte zde  a podívejte se na 
náš rozhovor pro Creative Europe 
Desk v Aténách! 

 Vždy můžete navštívit naše 
webové stránky, dát like, 
sledování a přihlásit se k odběru 
našich sociálních sítí a připojit se k 
nám v naší úžasné cestě 
uměním!!!  

www.art4psy.eu 

 

 

 

  

ART4PSY Festival: 
Dokončení scénáře a vytvoření uměleckých 
děl během pandemie 

 

Náš rozhovor pro Creative Europe 
Desk v Aténách 

#art4psy 
#feeltheart 

https://www.youtube.com/watch?v=6JuLe2dGamU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1bpQv4DKfAnpYjFe-ndEiwapmKoqFXjLHc49hEJwG5_ldWFu6BtIsCPJA
http://www.art4psy.eu/
https://www.facebook.com/art4psy/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/Art4Psy
https://www.youtube.com/channel/UCf32SAuK4HMOfo2HLR0anpQ?view_as=subscriber
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Testování virtuální reality, která bude k dispozici během našich 
výstav! 

 

Kvůli omezením cestování se našetřetí  nadnárodní 
setkání, které se mělo konat v Bruselu a které 
pořádala "L' Appetit des Indigestes", konalo 
online! 

 Scénář je téměř připraven! 

 

 Přehled literatury je dokončen a  začíná psaní 
metodiky pro ART4PSY Toolkit ! 

 

 Měli jsme možnost vidět první verzi naší online 
knihovny a vyzkoušet si virtuální realitu, která 
bude k dispozici na našich výstavách! 

 

 Bohužel jsme neměli možnost dělat naše 
úžasné workshopy. 

 

 Je velmi důležité setkat se osobně, ale budeme 
muset počkat, abychom zjistili, zda budeme 
schopni bezpečně realizovat našeth  4. 

 

 

Naše třetí mezinárodní setkání v 
Bruselu... téměř... (12/3/2020) 



THE ART4PSY NEWSLETTER       | Issue 3  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠITEL PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI 

 
 

 

Prague, Czech Republic 
 

 

Brussels, Belgium 
 

 

 

Athens, Greece 
 

 

 

 

 

Projekt ART4PSY je 
spolufinancován programem 
Kreativní Evropa. Cílem programu 
Kreativní Evropa je povzbuzovat 
audiovizuální, kulturní a kreativní 
hráče, aby působili v celé Evropě, 
oslovovali nové publikum a 
rozvíjeli dovednosti potřebné v 
digitální éře. 

 

Projekt ART4PSY zkoumá 
inovativní způsoby využití 
umění k usnadnění sociálního 
začlenění lidí, kteří mají 
zkušenost se závažným 
duševním onemocněním.  

 

 

Podpora tvorby této publikace ze strany 
Evropské komise nepředstavuje 
schválení obsahu, který odráží pouze 
názory autorů, a Komise nemůže být 
odpovědná za jakékoli použití informací 
obsažených v této publikaci. 

 

The ART4PSY Project 
Promoting Social Inclusion through Art 


