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“Art Creations & Mental Health"

Festival ART4PSY byl kvůli
pandemii COVID-19 o
několik měsíců odložen a
členové všech uměleckých
týmů se potýkali s
výraznými překážkami při
prosazování svých
uměleckých cílů.
Nicméně osoby se
zkušeností s duševním
onemocněním kteří se
účastní uměleckých
skupin, dokázali zůstat
aktivní, využili šance
předvedli úžasný výsledek!
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Řecký festival se konal v
termínu 19-21.11.2021
podle názvem “Art
Creations & Mental Health”
přes platformu ZOOM.

Festival ART4PSY v Belgii
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Česká republika a Festival
ART4PSY
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Belgický festival proběhl
od 22 do 23.října 2021 v
“Pianocktail” Baru.

České republice se festival
konal v termínu 27-28.11.
2021 a to prostřednictvím
Youtube kanálu
organizace.

The ART4PSY Project: Promoting
Social Inclusion Trough Art
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«Art Creations & Mental
Health»
V Aténách třídenní
festival pořádaný
PEPSAEE zahrnoval:
Prezentace
projektu ART4PSY
3 divadelní
představení
vytvořená
osobami se
zkušeností s
duševním
onemocněním v
Řecku, Belgii a
České republice

Diskusní panely
pro umění a
duševní zdraví
Prezentace
virtuální galerie
ART4PSY, která
představuje
umělecká díla od
více než 10
organizací pro
duševní zdraví v
Řecku a mnohem
více z jiných zemí.

Do festivalu
bylo zapojeno
více než 200
účastníků!!!
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Festival ART4PSY v
Belgii
V Bruselu „L’ Appetit des
Indigestes“ uspořádal
dvoudenní festival v baru
„Pianocktail“.
Během festivalu měli
návštěvníci možnost
navštívit výstavy, která
zahrnovala koláže,
sochy, obrazy a
černobílé fotografie.
Druhý den bylo
představeno divadelní
vystoupení „Interstices“

a také divadelní hry
vytvořené PEPSAEE a
ART Movement.

WWW.ART4PSY.EU

Česká republika a Festival ART4PSY
V České republice se
festival konal díky
lockdownu pouze online
a to v termínu 27 – 28.
listopadu 2021.
Návštěvníci YT kanálu
organizace měli možnost
během festivalu možnost
shlédnout všechna

divadelní představení,
která během projektu
vznikla a také se
podívat na obrazy a
fotografie, které
členové uměleckých
skupin ze všech tří zemí
vytvořili.

Odkaz na divadelní
představení byl po
festivalu přidán na
webové stránky
organizace, budou tedy
tak přístupné pro
všechny další zájemce i v
budoucnosti.

www.artmovement.cz
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The ART4PSY Project
Promoting Social Inclusion through Art

PARTNEŘI

Πράγα, Τσεχία

ŘEŠITEL PROJEKTU

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Αθήνα, Ελλάδα

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.
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