ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ “Masterclass”
Γνωριμία με τη θεραπεία μέσω των εικαστικών
Art Therapy
Εισηγήτρια: Γιάννα Κιλίμη, ζωγράφος, Art Therapist, MA.AT.

Τα σεμινάρια γνωριμίας με τη θεραπεία μέσω των εικαστικών (Art Therapy),
επιπέδου “Masterclass”, θα έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα, αγκαλιάζοντας ένα
μεγάλο αριθμό πτυχιούχων της Α.Σ.Κ.Τ., αλλά και ειδικών Παιδαγωγών,
Νηπιαγωγών, επαγγελματιών από τους χώρους της ψυχικής υγείας, της
Συμβουλευτικής, κλπ.
Θα δοθούν πολύτιμες πληροφορίες γύρω από θέματα ψυχολογίας και
ψυχοπαθολογίας (Διαταραχές μάθησης, Διαταραχές άγχους αποχωρισμού,
Αυτισμός, Διαταραχή Asperger, κ.α.) σε συνδυασμό με τις ευρύτερες μεθόδους
εφαρμογής του παιχνιδιού και των εικαστικών τεχνών.
Στα σεμινάρια αυτά θα ανακαλύψουμε, μέσα από μια βιοψυχοκοινωνική
προσέγγιση, το αίνιγμα της δημιουργικότητας και τη θεραπευτική της δύναμη.
Θα εξερευνήσουμε επιστημονικά τα σύμβολα και τους συμβολισμούς, γύρω από την
εικόνα σώματος (body image), αποκωδικοποιώντας την ελεύθερη εικαστική έκφραση
σε σχέση με την ψυχολογία και την ψυχοπαθολογία. Θα γίνει αναφορά στο χειρισμό
και τις θεραπευτικές ιδιότητες των εικαστικών υλικών ως προς τις έννοιες της δομής/
σύγχυσης, τάξης/αταξίας, αρσενικό/θηλυκό, σύγκρουση/συμφιλίωση, αντίσταση/
αποδοχή, κλπ. αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της μη λεκτικής -συμβολικήςέκφρασης και επι-κοινωνίας.
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ενθάρρυνση και ενεργοποίηση του δημιουργικού
Εαυτού, αποτελεί πράξη αγάπης και αλληλεγγύης, και θα είναι πάντα ασπίδα και
καταφύγιο απέναντι στις απώλειες και τις ανατροπές για όλους μας.
Αναγνωρίζοντας μέσα από την ελεύθερη έκφραση, καταρτισμένοι επιστημονικά, με
μια μεθοδολογία η οποία εμπεριέχει τις θεραπευτικές ιδιότητες της Τέχνης και τις
άγνωστες δυνατότητες του Εαυτού και του “Άλλου", ανακαλύπτουμε μια εσωτερική
πηγή, γεμάτη ιδέες και οράματα η οποία μπορεί να στηρίξει και να τροφοδοτήσει
την ύπαρξη.
Το θεωρητικό μέρος θα πλαισιώνουν βιωματικά σεμιναρια. Θα δοθεί έντυπο υλικό
από το Μεταπτυχιακό στην Art Therapy του Πανεπιστημίου ”The School of the Art
Institute of Chicago” (Σικάγο Αμερικής) και βεβαιώσεις παρακολούθησης.

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.

