
Εισηγήτρια: Γιάννα Κιλίμη, ζωγράφος, Art Therapist, MA.AT.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, 11:00-13:00 & 14:00-16:00
Βιωματικό εργαστήρι γνωριμίας με τη θεραπεία μέσω των εικαστικών - Art Therapy 
με τίτλο: “Self box”.
Στο εργαστήρι αυτό, θα βιώσουμε τη μεταμορφωτική δύναμη των εικαστικών υλικών 
προσεγγίζοντας τις έννοιες της συμβολικής, μη-λεκτικής έκφρασης ως ένα καινούργιο πεδίο 
ύπαρξης. Αναγνωρίζοντας μέσα από την ελεύθερη έκφραση τις άγνωστες δυνατότητες του εαυτού 
μας ανακαλύπτουμε μια πολύτιμη εσωτερική πηγή η οποία μπορεί να στηρίξει και να 
τροφοδοτήσει ευεργετικά όλη μας την ύπαρξη.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, 17:30-20:30
Σεμινάριο επιπέδου Masterclass με τίτλο: “Ωδή στην εικαστική έκφραση των 
παιδιών πέρα από κάθε εμπόδιο - Art Therapy”
Το σύμπαν του παιδικού ιχνογραφήματος. Παιδί και ψυχοπαθολογία (Διαταραχές επικοινωνίας, 
Διαταραχές μάθησης, Διαταραχή άγχους αποχωρισμού, Αυτισμός, Διαταραχή Asperger, κλπ.).
Το παιδί συναντά το διαφορετικό, το ανοίκειο, το ξένο. Δυναμικές προσαρμογής και εξοικείωσης 
μέσα από την Τέχνη και την εξυψωτική και θεραπευτική της δύναμη.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, 11:00-14:00
Σεμινάριο επιπέδου Masterclass με τίτλο: “Το σύγχρονο μειδίαμα του Κούρου και της 
Κόρης - Εφηβεία και Art Therapy”
Έφηβος και ψυχοπαθολογία. Στερεότυπα και ιδιοσυγκρασιακή έκφραση. Η έννοια της 
ταυτότητας στην εφηβεία. Ο έφηβος ανακαλύπτει τη μεταμόρφωση του σώματός του και τον 
κόσμο εκεί έξω. Ενθαρρύνεται να εκφράσει τις έννοιες της απόρριψης, της απώλειας, της 
μοναξιάς και της ανατροπής των παιδικών του ονείρων. Ο καταλυτικός ρόλος της Τέχνης όσον 
αφορά στην έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων.

Στα σεμινάρια αυτά θα εξερευνήσουμε την ευεργετική συνύπαρξη της Τέχνης (εικαστικά) με την 
Επιστήμη (Ψυχολογία-Ψυχιατρική). Η Art Therapy, ως ένα ξέφωτο αυτογνωσίας, αποκαλύπτει 
το σύγχρονο θεραπευτή μέσα μας, δημιουργώντας ένα καταφύγιο για την ύπαρξη. Η έκφραση 
του βλέμματος της ψυχής δεν γνωρίζει δεσμώτες. Η δημιουργική πράξη είναι μια πράξη αγάπης.
Τα σεμινάρια αυτά προσφέρουν μια επιστημονική κατάρτιση όσον αφορά στην ιδιαίτερη 
μεθοδολογία τους, η οποία εμπεριέχει τις θεραπευτικές ιδιότητες της Τέχνης και τις άγνωστες 
δυνατότητες του Εαυτού και του “Άλλου".
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Art Therapy - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ “Masterclass” Θεσσαλονίκη

Η Γιάννα Κιλίμη γεννήθηκε το καλοκαίρι 
του 1959 στην Αθήνα. Σπούδασε 
ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. της Φλωρεντίας 
στην Ιταλία όπου έζησε και εργάσθηκε ως 
ζωγράφος και ως μουσικός για 10 περίπου 
χρόνια.
Το 1994 στο Σικάγο της Αμερικής 

ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της, στο διακεκριμένο 
πανεπιστήμιο “The School of the Art Institute of 
Chicago”, στην ειδικότητα της θεραπείας μέσω των 
εικαστικών (Art Therapy) με υποτροφία και τιμητική 
διάκριση. Παρουσίασε έργα της στο Ελληνικό μουσείο 
του Σικάγου.
Από το 1995 μέσα από συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια 
και δημοσιεύσεις κάνει γνωστή την Art Therapy στην 
Ελλάδα.
Έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα Τ.Ε.Ι. 
Αθηνών, την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, το 
Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, το Ίδρυμα 
Ερευνών, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το 
Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», τον 
Ξενώνα του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «
Ελπίδα», το Μουσείο Ηρακλειδών, το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, την Οικεία Αγγέλου και Λητώς 
Κατακουζηνού, κ.α.
Το 2009 έλαβε μέρος στο 4ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “
Άτομα με αναπηρία και Μ.Μ.Ε.”.
Είναι καθηγήτρια στην Δευτεροβάθμια Ιδιωτική 
Εκπαίδευση. Μέσα από το μάθημα των καλλιτεχνικών 
έχει ξεκινήσει, από το 2007, ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
στολισμού νοσοκομείων της Αθήνας με έργα εφήβων.
Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.


