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Η ιδϋα τησ χρόςησ τησ τϋχνησ ωσ θεραπευτικό
Editorial
Το Πρόγραμμα ART4PSY με λίγα
μϋςο κερδύζει όλο και περιςςότερο ϋδαφοσ
Σα τελευταύα χρόνια το ενδιαφϋρον για τη
Counselling
λόγια
ανϊμεςα ςτουσ επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ

ΠΡΟΑΓΟΝΣΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΕΦΝΗ (Ιανουάριοσ – επτζμβριοσ 2019)

χρόςη τησ τϋχνησ ωσ ϋνα μϋςο προαγωγόσ τησ
ψυχοκοινωνικόσ αποκατϊςταςησ και τησ
ανϊκαμψησ των ατόμων με προβλόματα
ψυχικόσ υγεύασ ολοϋνα και αυξϊνεται.

και οι θεραπεύεσ που περιλαμβϊνουν τϋχνη
Γνωρύζοντασ το πρόγραμμα ART4PSY (ςελύδεσ 2-3).
γύνονται όλο και πιο δημοφιλεύσ ςτισ μονϊδεσ
Ξεκιμώμτας: Εμαρκτήρια
ψυχικόσ υγεύασ. Παρ’ όλα αυτϊ, τα βόματα προσ
συμάμτηση στημ Αθήμα
την ςυγκεκριμϋνη κατεύθυνςη εύναι ακόμα
αργϊ. Οι περιςςότερεσ μονϊδεσ ψυχικόσ υγεύασ
Επιςκόπηςη τησ εναρκτόριασ ςυνϊντηςησ
Η ιδϋα ότι η ψυχικό αςθϋνεια και η
θεωρούν την τϋχνη ωσ ϋναν δημιουργικό τρόπο
που ϋλαβε χώρα ςτην Αθόνα (14 – 15
δημιουργικότητα
ςυνδϋονται
δεν
εύναι
απαςχόληςησ των ληπτών υπηρεςιών ψυχικόσ
Ιανουαρύου 2019) (ςελύδεσ 3 – 4)
καινούρια. Οι ψυχικϋσ διαταραχϋσ, όπωσ η
υγεύασ, ο οπούοσ προϊγει την καλύτερη
διπολικό διαταραχό, η μεύζων καταθλιπτικό
ποιότητα ζωόσ τουσ. Ψσ εκ τούτου, το βαςικό
διαταραχό κλπ, φαύνεται ότι εμφανύζονται πολύ
ενδιαφϋρον τουσ δεν εύναι το καλλιτεχνικό
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ECADOC is a joint venture of the European Society for Vocational Designing and Career Counseling (ESVDC) and the Network for Innovation in Career Guidance and

First Summer School

Phd Students Voice

ςυμπληρωματικό ρόλο, παρϋχοντασ τα κομμϊτια

βαςιςμϋνη ςτα κόμικσ του ΑΡΚΑ (ςελύδα 5)

Counselling in Europe (NICE). The scientific committee that
ECADOC
is constituted
by a group of international scholars and experts: V. Cohen-Scali, J.
αυτϊorganizes
που λεύπουν.
το ςημεύο
αυτό ςημειώνουμε
ότι
ο
ςυντονιςτόσ
εταύροσ
(ΠΕΧΑΕΕ)
Katsarov, R. Mulvey. L. Nota, J. Rossier, R. Thomsen, and P. C. Weber. Another international group ofτου
experts and professors constitutes the advisory board of the
προγρϊμματοσ ART4PSY εύναι ϋνα από τα ιδρυτικϊ

program, i.e. J.P. Dauwalder, M. E. Duarte, J. Guichard, A.μϋλη
Kargulowa,
C. Schiersmann,
του Δικτύου
NEFELE. S. Soresi., R. van Esbroeck, and A. E. M. Van Vianen.
The primary aim of ECADOC is to promote career guidance and Counselling as a unique academic discipline and to support doctoral candidates to become top-notch
Σο πρόγραμμα ART4PSY θα ςυνειςφϋρει ςτην
academics and leaders in this field.
καταπολϋμηςη του ςτύγματοσ και την προαγωγό
τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, ενώ οι λόπτεσ υπηρεςιών
ψυχικόσ υγεύασ θα αναπτύξουν καλλιτεχνικϋσ
27 PhD candidatesδεξιότητεσ
from 18 European
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να εξερευνόςουν
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καλλιτεχνικό
τομϋα
ωσ
μύα
πιθανό
ευκαιρύα
Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and
ςταδιοδρομύασ.

the United Kingdom.
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1ο Τεύχοσ (Ιανουϊριοσ – επτϋμβριοσ 2019)
Σο
Πρόγραμμα
ART4PSY
ςυγχρηματοδοτεύται από το Πρόγραμμα
“Creative Europe”. Σο Πρόγραμμα “Creative
Europe” ςτοχεύει ςτην ενθϊρρυνςη των
φορϋων
που
αςχολούνται
με
τα
οπτικοακουςτικϊ μϋςα, τον πολιτιςμό και
τη δημιουργύα να δραςτηριοποιηθούν ςε
ολόκληρη την Ευρώπη, προςεγγύζοντασ νϋα
κοινϊ και αναπτύςςοντασ δεξιότητεσ
απαραύτητεσ ςτην ψηφιακό εποχό.

Σο
Πρόγραμμα
ART4PSY
εξερευνϊ
καινοτόμουσ τρόπουσ χρόςησ τησ τϋχνησ για
να διευκολύνει την κοινωνικό ϋνταξη των
ατόμων με ςοβαρϋσ ψυχικϋσ διαταραχϋσ.
Website: www.art4psy.eu

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ART4PSY:

Το Πρόγραμμα ART4PSY με
λύγα λόγια
Νίκοσ Δρόςοσ,
ART4PSY

Υπεύθυνοσ

Προγράμματοσ

Σο όραμα του ART4PSY εύναι να
δημιουργόςει μύα βιώςιμη Ευρωπαώκό
ςυνεργαςύα με ςτόχο τη χρόςη τησ τϋχνησ ωσ
μϋςο προαγωγόσ τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ για
τα ϊτομα με προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ,
καθώσ
και
τη
δημιουργύα
νϋων
επαγγελματικών
ευκαιριών.
τενϊ
ςυνδεδεμϋνη με το όραμα αυτό εύναι και η
φιλοδοξύα να δημιουργηθούν οι δομϋσ και οι
ατομικϋσ δεξιότητεσ που απαιτούνται για τη
διαχρονικό, ςε μεγϊλη κλύμακα, διεθνό
ςυνεργαςύα προσ το ςκοπό αυτό. Έτςι, μϋροσ
του ϋργου, θα αφιερωθεύ ςτην ανϊπτυξη (α)
μύασ εργαλειοθόκησ, η οπούα θα
ςυγκεντρώςει
μεθοδολογύα,
καλϋσ
πρακτικϋσ, δραςτηριότητεσ και ϊλλο υλικό
και θα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ από
επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ ςε όλο τον
κόςμο, καθώσ και (β) μύασ ψηφιακόσ
βιβλιοθόκησ ςτην οπούα θα μπορούν να
εκτύθενται και να προωθούνται ϋργα
τϋχνησ από ϊτομα με προβλόματα ψυχικόσ
υγεύασ από όλο τον κόςμο.










Καλλιτεχνικών Εκθϋςεων ςε τρεισ Ευρωπαώκϋσ
χώρεσ.
Προαγωγό τησ διακρατικόσ κυκλοφορύασ των
καλλιτεχνικών ϋργων των ληπτών υπηρεςιών
ψυχικόσ υγεύασ, μϋςω του Υεςτιβϊλ ART4PSY
ςε τρεισ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ, καθώσ και μϋςα από
τη δημιουργύα τησ Ηλεκτρονικόσ Βιβλιοθόκησ.
Διϊχυςη των ϋργων τϋχνησ των ληπτών
υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ.
Δημιουργύα προοπτικών ςταδιοδρομύασ για
τουσ καλλιτϋχνεσ με προβλόματα ψυχικόσ
υγεύασ, προωθώντασ τα ϋργα τϋχνησ τουσ μϋςω
τησ Χηφιακόσ Βιβλιοθόκησ.
Προςϋλκυςη νϋων κοινών ςτην Ευρώπη (και
ύςωσ πϋρα από τα ςύνορϊ τησ), η οπούα θα
πραγματοποιηθεύ ςε δύο επύπεδα: τα Υεςτιβϊλ
ART4PSY θα προςφϋρουν τη δυνατότητα
προςϋλκυςησ ενόσ ευρύτερου κοινού ςτισ τρεισ
ςυμμετϋχουςεσ χώρεσ και η Χηφιακό
Βιβλιοθόκη θα παρϋχει τη δυνατότητα
προςϋγγιςησ ενόσ ακόμα ευρύτερου κοινού ςε
παγκόςμιο
επύπεδο.
Μϋςα
από
τη
δημοςιοπούηςό τησ ςε όλεσ τισ μονϊδεσ ψυχικόσ
υγεύασ, όχι μόνο ςτην Ευρώπη αλλϊ και ςτον
υπόλοιπο κόςμο, ϋχει τη δυνατότητα να
αποτελϋςει ϋνα εργαλεύο, το οπούο θα
χρηςιμοποιηθεύ από επαγγελματύεσ ψυχικόσ
υγεύασ ςε πολλϋσ διαφορετικϋσ χώρεσ ςτα
επόμενα χρόνια.
Καταπολϋμηςη του ςτύγματοσ και αύξηςη τησ
ευαιςθητοπούηςησ του κοινού ςε ςχϋςη με το
ταλϋντο και τισ δεξιότητεσ των καλλιτεχνών με
προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ.

Οι Εταύροι του ART4PSY
Η ςύμπραξη του ϋργου ART4PSY αποτελεύται
από
τϋςςερισ
εταύρουσ
από
τρεισ
διαφορετικϋσ χώρεσ (Ελλϊδα, Βϋλγιο και
Σςεχύα):
Τρύα
(3)
Φεςτιβϊλ
ART4PSY
θα
πραγματοποιηθούν το 2021 (ϋνα ςε κϊθε χώρα).
Σα Υεςτιβϊλ θα περιλαμβϊνουν θεατρικϋσ
παραςτϊςεισ, ϋκθεςη ζωγραφικόσ και ϋκθεςη
φωτογραφύασ. Σϋλοσ, το πρόγραμμα ART4PSY θα
διαςφαλύςει τη βιωςιμότητϊ του δημιουργώντασ
δομϋσ, υπηρεςύεσ και εργαλεύα όπωσ η ψηφιακό
βιβλιοθόκη, η εργαλειοθόκη, η δικτύωςη με
μονϊδεσ ψυχικόσ υγεύασ από ϊλλεσ χώρεσ κλπ.
υνοπτικϊ, το ART4PSY ϋχει τουσ παρακϊτω
ςτόχουσ:

Η υποςτόριξη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ
ςτην παραγωγό τησ παρούςασ ϋκδοςησ δεν
ςυνιςτϊ αποδοχό του περιεχομϋνου, το οπούο
αντικατοπτρύζει αποκλειςτικϊ τισ απόψεισ
των ςυντακτών, και η Επιτροπό δεν μπορεύ
να αναλϊβει την ευθύνη για οποιαδόποτε
χρόςη των πληροφοριών που περιϋχονται ςε
αυτόν.
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 Ανϊπτυξη νϋων δεξιοτότων και τεχνογνωςύασ
ςτισ μονϊδεσ ψυχικόσ υγεύασ, η οπούα θα
επιτευχθεύ μϋςα από τη δημιουργύα τησ
εργαλειοθόκησ και τη διεξαγωγό των Υεςτιβϊλ
ART4PSY.
 Προαγωγό τησ Ευρωπαώκόσ ςυνεργαςύασ και
τησ ςύνδεςησ Τϋχνησ και Ψυχικόσ Υγεύασ, μϋςα
από την ςυν-παραγωγό τησ Θεατρικόσ
Παρϊςταςησ
και
των
παρϊλληλων

Η
Πανελλαδικό
Ένωςη
για
την
Ψυχοκοινωνικό Αποκατϊςταςη και την
Επαγγελματικό Επανϋνταξη (ΠΕΨΑΕΕ) εύναι
ϋνα
Επιςτημονικό
ωματεύο
Μη
Κερδοςκοπικού Φαρακτόρα και ιδρύθηκε το
1997. Έχει ωσ ςτόχο τη διευκόλυνςη τησ
κοινωνικόσ και επαγγελματικόσ ϋνταξησ των
ατόμων με προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ και
ςυμμετϋχει ςτο εθνικό πρόγραμμα για την
ψυχιατρικό μεταρρύθμιςη ςτην Ελλϊδα. Μύα
από τισ δομϋσ αποκατϊςταςησ που διατηρεύ
εύναι το «Γραφεύο Εναλλακτικών Δρϊςεων
Επανϋνταξησ». Πρόκειται για μύα δομό, όπου
επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ, καλλιτϋχνεσ,
εργαζόμενοι και εθελοντϋσ ςυνδυϊζουν την
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τϋχνη με τη μεθοδολογύα του “Recovery”, ϋτςι
ώςτε να βοηθόςουν τα ϊτομα με προβλόματα
ψυχικόσ υγεύασ ςτην πορεύα τουσ προσ την
κοινωνικό ϋνταξη. το Γραφεύο Εναλλακτικών
Δρϊςεων Επανϋνταξησ λαμβϊνουν χώρα
περιςςότερεσ από 50 ομϊδεσ τϋχνησ και
πολιτιςμού μαζύ με ατομικϋσ ςυμβουλευτικϋσ
ςυνεδρύεσ,
ςτισ
οπούεσ
ςυμμετϋχουν
περιςςότεροι από 300 ωφελούμενοι κϊθε
εβδομϊδα. Σο κτόριο ςτο οπούο ςτεγϊζεται το
Κϋντρο Ημϋρασ παλαιότερα λειτουργούςε ωσ
θϋατρο, γεγονόσ που διευκολύνει ςημαντικϊ
όλεσ τισ δραςτηριότητεσ και πρόβεσ τησ Ομϊδασ
Θεϊτρου τησ ΠΕΧΑΕΕ. Σα τελευταύα χρόνια, η
ΠΕΧΑΕΕ ϋχει παρουςιϊςει περιςςότερεσ από 7
θεατρικϋσ
παραςτϊςεισ,
τισ
οπούεσ
παρακολούθηςαν περιςςότεροι από 400
θεατϋσ, ενώ ταυτόχρονα ϋχει φιλοξενόςει
πληθώρα καλλιτεχνικών εκθϋςεων με βϊςη τα
αποτελϋςματα των ομϊδων.

Σο Art Movement (AM) εύναι ϋνασ μη
κυβερνητικόσ, μη κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ
που ιδρύθηκε ςτην Πρϊγα το 2009. Εςτιϊζει
ςτην παροχό εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων,
ςτην υποςτόριξησ πρωτοβουλιών ςτον τομϋα
του πολιτιςμού και τησ τϋχνησ με ϋμφαςη ςτην
υλοπούηςη ποιοτικών εγχώριων και διεθνών
ϋργων και ςτην ευαιςθητοπούηςη τησ Σςϋχικησ
κοινωνύασ γύρω από το θϋμα του αποκλειςμού
των ψυχικϊ αςθενών και του αποςτιγματιςμού
τουσ. Σα μϋςα που χρηςιμοποιεύ για την
επύτευξη των παραπϊνω ςτόχων εύναι τα
πολιτιςτικϊ, εκπαιδευτικϊ και ενημερωτικϊ
προγρϊμματα. Σο ΑΜ χρηςιμοποιεύ ςύγχρονεσ
τϊςεισ
(π.χ:
προςομοιωτϋσ
εικονικόσ
πραγματικότητασ) και ερευνητικϋσ μεθόδουσ,
με ςτόχο την ευαιςθητοπούηςη γύρω από το
ταλϋντο και τισ δεξιότητεσ των ατόμων με
προβλόματα ψυχικόσ υγεύασ. Σαυτόχρονα, ϋχει
εδραιώςει
ςυνεργαςύεσ
με
ερευνητικϊ
ινςτιτούτα, πανεπιςτόμια, κϋντρα τϋχνησ και
πλόθοσ ΜΚΟ ςτην Ευρώπη και πϋρα από αυτό.

Ο οργανιςμόσ "L’appétit des Indigestes
(ASBL)" αποτελεύ ςτην ουςύα μύα θεατρικό
ομϊδα, η οπούα φϋρνει κοντϊ ϊτομα με διϊφορα
εύδη ψυχιατρικόσ εμπειρύασ. Η ομϊδα αυτό τη
ςτιγμό αποτελεύται από 26 ηθοποιούσ και εύναι
ανοιχτό ςε όλουσ, ανεξϊρτητα από την πορεύα
τησ ζωόσ τουσ, τα δυνατϊ ςημεύα ό τισ
αδυναμύεσ τουσ. Η μοναδικό προώπόθεςη για να
γύνει κϊποιοσ μϋλοσ τησ ομϊδασ εύναι να ϋρθει
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με την επιθυμύα να δημιουργόςει μύα
παρϊςταςη, μϋςα από ερωτόματα που
διαπραγματεύονται τα όρια τησ τρϋλασ και τησ
κανονικότητασ/υγεύασ. Ο ρόλοσ του ςκηνοθϋτη
εύναι να βοηθόςει κϊθε μϋλοσ να αποκαλύψει τη
δημιουργικότητϊ του, εςτιϊζοντασ ςε ό, τι ο
κϊθε ϋνασ φϋρνει μαζύ του ςτην ομϊδα και
δύνοντασ ιδιαύτερη προςοχό ςτο ποιοσ εύναι και
ςε ποιο ςημεύο βρύςκεται τη δεδομϋνη χρονικό
ςτιγμό. Μϋςα από θεατρικϊ εργαςτόρια που
πραγματοποιούνται δύο φορϋσ την εβδομϊδα
και περιλαμβϊνουν δημιουργικό ϋρευνα και
γραφό, αλλϊ και μϋςα από τισ θεατρικϋσ
παραςτϊςεισ ςε πολιτιςτικούσ οργανιςμούσ,
νοςοκομεύα και εκδηλώςεισ γύρω από
κοινωνικϊ θϋματα (ςυνϋδρια, φεςτιβϊλ κλπ), η
ομϊδα "L’appétit des Indigestes (ASBL)",
δημιουργεύ μύα κύνηςη ανϊμεςα ςε αυτόν που
βλϋπει και αυτόν που δεύχνει. Αυτό η διπλό
κύνηςη ξεκινϊει αρχικϊ από «ϋναν εαυτό», ο
οπούοσ ταυτόχρονα εκφρϊζεται προσ το κοινό,
και αυτό τη δεδομϋνη ςτιγμό μπορεύ να
ξεκινόςει μύα διαδικαςύα αποςτιγματιςμού, για
τουσ ύδιουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ αλλϊ και για το
κοινό, ςτο οπούο απευθύνονται.

Η Omega Technology εύναι μύα εταιρεύα που
ιδρύθηκε το 1985 και διαθϋτει μεγϊλη εμπειρύα
ςτον τομϋα τησ Σεχνολογύασ Πληροφοριών ςτην
Ελλϊδα. Η εταιρεύα ϋχει μακρϊ πορεύα ςτην
αρχιτεκτονικό και τον ςχεδιαςμό ςυςτημϊτων,
ςτην ανϊπτυξη λογιςμικού, ςτην ολοκλόρωςη
και την αξιολόγηςη ςυςτημϊτων. Η Omega
Technology ϋχει ςυμμετϊςχει ςε πολλϊ
ευρωπαώκϊ προγρϊμματα αναλαμβϊνοντασ την
ολοκλόρωςη ςυςτημϊτων και την ανϊπτυξη
λογιςμικού. Εκτόσ από τισ παραδοςιακϋσ
υπηρεςύεσ ανϊπτυξησ λογιςμικού, η εταιρεύα
προςφϋρει ςε πολιτιςτικούσ οργανιςμούσ
υπηρεςύεσ (α) Χηφιοπούηςησ τησ πολιτιςτικόσ
κληρονομιϊσ, (β) Ανϊπτυξησ ψηφιακών
μεταφρϊςεων και προςεγγύςεων μϊθηςησ, και
(γ) Πολλαπλών καναλιών διανομόσ και
βιωςιμότητασ. Οι ειδικού τησ εταιρεύασ
προτεύνουν και εφαρμόζουν ςύγχρονεσ
ςτρατηγικϋσ όςον αφορϊ το πολιτιςτικό
περιεχόμενο και τον ςχεδιαςμό τησ εμπειρύασ
των χρηςτών, προκειμϋνου να βοηθόςουν τουσ
πολιτιςτικούσ οργανιςμούσ να προςεγγύςουν το
κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να
επεκτεύνουν την προβολό τουσ ςε όλα τα
ψηφιακϊ κανϊλια, και αυτϊ που ελϋγχονται από
τον οργανιςμό αλλϊ και εκεύνα που
δημιουργούνται από τουσ χρόςτεσ.

Ξεκινώντασ: Η Εναρκτόρια
ςυνϊντηςη ςτην Αθόνα
Η εναρκτόρια ςυνϊντηςη του ART4PSY
ϋλαβε χώρα ςτισ 14 και 15 Ιανουαρύου 2019,
ςτην Αθόνα και ςυγκεκριμϋνα ςτα γραφεύα
του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου ςτην Ελλϊδα
(Αμαλύασ 6, Αθόνα).

Ο Δρ. Νύκοσ Δρόςοσ, ταμύασ του Δ τησ
ΠΕΧΑΕΕ και υπεύθυνοσ του προγρϊμματοσ
ART4PSY,
καλωςόριςε
όλουσ
τουσ
ςυμμετϋχοντεσ, των πρώην Ευρωβουλευτό
κύριο Φρυςόγελο, τουσ εκπροςώπουσ του
Ελληνικού Σμόματοσ του προγρϊμματοσ
Creative Europe και τον Τπεύθυνο Δημοςύων
χϋςεων του Γραφεύου του Ευρωπαώκού
Κοινοβουλύου.
Ο
Δρ.
Δρόςοσ
πραγματοπούηςε μύα επιςκόπηςη του
ςυνόλου του ϋργου, ϋτςι ώςτε να
δημιουργόςει ϋνα κλύμα εξοικεύωςησ των
εταύρων και των λοιπών ςυμμετεχόντων με
το ART4PSY.
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Παρουςιϊςτηκαν ο γενικόσ ςτόχοσ, το όραμα
και
τα
επιμϋρουσ
αντικεύμενα
του
προγρϊμματοσ, καθώσ και η ςύνδεςη Σϋχνησ
και Χυχικόσ Τγεύασ ςτην πορεύα των αιώνων
μϋςα από την παρουςύαςη ϋργων τϋχνησ
φημιςμϋνων ζωγρϊφων (π.χ. Vincent van Gogh,
Edvard Munch, Paul Gauguin, Goya).
Μετϊ την εναρκτόρια ςυνϊντηςη, ςε κϊθε χώρα
θα πρϋπει να δημιουργηθούν ομϊδεσ
φωτογραφύασ και ζωγραφικόσ (μεγϋθουσ 8-10
ατόμων). ύμφωνα με το χρονοδιϊγραμμα του
προγρϊμματοσ οι ομϊδεσ μπορούν να
ςυναντιούνται τακτικϊ – μύα φορϊ τον μόνα –
μϋςω
Skype
ό ϊλλων ηλεκτρονικών
εφαρμογών, καθ’ όλη τη διϊρκεια του
προγρϊμματοσ.

Η θεατρικό παρϊςταςη θα αποτελϋςει μύα
ςυμπαραγωγό των τριών οργανιςμών (Ελλϊδα,
Σςεχύα, Βϋλγιο) και το ςενϊριο θα γραφτεύ από
τουσ ύδιουσ τουσ λόπτεσ υπηρεςιών και τα
υπόλοιπα μϋλη των ομϊδων. Πληθώρα
προτϊςεων υπόρξε γύρω από τον δημιουργικό
τρόπο ανϊπτυξησ του ςεναρύου.

------------------------------------Προχωρώντασ: 2η
διακρατικό ςυνϊντηςη
ςτην Πρϊγα
Η δεύτερη διακρατικό ςυνϊντηςη του
ART4PSY θα πραγματοποιηθεύ ςτην Πρϊγα
ςτισ 14 και 15 Οκτωβρύου 2019. Οι εταύροι θα
ϋχουν την ευκαιρύα να ςυζητόςουν γύρω από
την πρόοδο του ϋργου.

------------------------------------Το λογότυπο του ART4PSY

Ση δεύτερη μϋρα πραγματοποιόθηκε
επύςκεψη εργαςύασ ςτο θϋατρο τησ ΠΕΧΑΕΕ,
όπου όλοι οι εταύροι εύχαν την ευκαιρύα να
ςυζητόςουν με τουσ λόπτεσ υπηρεςιών την
εμπειρύα τουσ.

Σο λογότυπο του ART4PSY δημιουργόθηκε
από την ομϊδα ζωγραφικόσ τησ ΠΕΧΑΕΕ και
αγκαλιϊςτηκε θερμϊ από όλουσ τουσ
εταύρουσ. Η ομϊδα εξόγηςε το ςκεπτικό πύςω
από τη δημιουργύα του λογότυπου ωσ εξόσ:

Κϊθε
εταύροσ
θα
παρουςιϊςει
τισ
δραςτηριότητεσ που υλοπούηςε, ενώ η
Omega Technology θα παρουςιϊςει την
επύςημη ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ και
το όραμϊ τουσ για την ψηφιακό βιβλιοθόκη.
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Σϋλοσ,
η ομϊδα του “L’ appetite des
indigestes” θα πραγματοποιόςει ϋνα
εργαςτόριο για τουσ λόπτεσ υπηρεςιών,
γύρω από νϋεσ τϊςεισ και μεθόδουσ ςτο
θϋατρο.

Δεδομϋνου ότι τα βαςικϊ ςτοιχεύα του
Υεςτιβϊλ ART4PSY εύναι το θϋατρο, η
φωτογραφύα
και
η
ζωγραφικό,
η
προτεραιότητα τησ ομϊδασ όταν να εντοπύςει
τισ εικόνεσ-ςύμβολα αυτών των τριών
πεδύων τησ τϋχνησ. το ςημεύο αυτό
δημιουργόθηκαν διϊφορεσ εκδοχϋσ του
λογότυπου.
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κόκκινο και το κύτρινο. Ανϊλογα με τη γωνύα
φωτιςμού, το υλικό και την οπτικό, το
πορτοκαλύ δύνει την εντύπωςη ότι ρϋει από
το κόκκινο ςτο κύτρινο..

Παρ’ όλα αυτϊ, επειδό η προκαθοριςμϋνη
θϋςη για το λογότυπο εύναι ςε ςχόμα κύκλου
ςε όλα τα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ, η
ομϊδα ξεκύνηςε να δουλεύει προσ αυτό την
κατεύθυνςη.

αγενισ, χυδαίοσ και κυνικόσ χαρακτιρασ. Οι
ςφντομεσ ιςτορίεσ λαμβάνουν χϊρα ςε μια
ποικιλία διαφορετικϊν τοποκεςιϊν /
καταςτάςεων και οι πρωταγωνιςτζσ μποροφν
να είναι άνκρωποι ι ακόμθ και ηϊα. Παρόλο
που οι ιςτορίεσ του ΑΡΚΑ προκαλοφν γζλιο,
αντικατοπτρίηουν αςυνζπειεσ τθσ κοινωνίασ
και ςατιρίηουν τουσ κανόνεσ τθσ.

-----------------------------

Σο Κινϋζικο ςύμβολο του Γιν-Γιανγκ
προςϋλκυςε την προςοχό τησ ομϊδασ. Η
δυαδικότητα εύναι βαςικό αρχό τησ ζωόσ.
Όλα εύναι ςυμπληρωματικϊ. Έχουμε δύο
χϋρια, δύο πόδια και ο εγκϋφαλόσ μασ εύναι
χωριςμϋνοσ ςε δύο ημιςφαύρια. ύμφωνα με
την ομϊδα, το λογότυπο ςυμβολύζει ότι η
«ΣΕΦΝΗ» μπορεύ να διαφϋρει από την
«ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ», αλλϊ εύναι και οι δύο
τμόματα του ύδιου κύκλου. Σο όνομα
ART4PSY αναδεικνύει ακριβώσ αυτό, ότι η
Χυχικό Τγεύα εύναι ςε πλόρη ιςορροπύα με
την Σϋχνη.

Οι ςυμμετϋχοντεσ τησ ομϊδασ αποφϊςιςαν
να δουλϋψουν με το μαύρο και το πορτοκαλύ
χρώμα. Σο πορτοκαλύ εύναι ϋνα πολύ
ιδιαύτερο χρώμα που ιςορροπεύ ανϊμεςα ςτο
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Η Θεατρική Παράσταση
της ΠΕΨΑΕΕ: Ζωή Μετά
Χαμηλών Πτήσεων
Σα τελευταία χρόνια, θ ΠΕΨΑΕΕ ζχει
παρουςιάςει περιςςότερα από 7 κεατρικά
ζργα, τα οποία ζχουν παρακολουκιςει πάνω
από 400 άτομα.

Σα κόμικσ του ΑΡΚΑ προςαρμόςτθκαν για το
κζατρο. Η παράςταςθ αποτελείται από μία
ςειρά μικρϊν ιςτοριϊν με διαφορετικοφσ
χαρακτιρεσ. Η ΠΕΨΑΕΕ φιλοξζνθςε 5
παραςτάςεισ ςτο κατάμεςτο κζατρό τθσ.

Σο καλοκαίρι του 2019 θ ΠΕΨΑΕΕ παρουςίαςε
μία παράςταςθ του ΑΡΚΑ. ΑΡΚΑ είναι το
ψευδϊνυμο ενόσ Έλλθνα γελοιογράφου, ο
οποίοσ εμφανίςτθκε ςτο χϊρο τθ δεκαετία του
80’. Σα κόμικσ του ζχουν ζνα μοναδικό φφοσ,
το οποίο ςυνδυάηει το χιοφμορ με βακιά
φιλοςοφικά ερωτιματα. Η δομι των ιςτοριϊν
είναι πολφ απλι και κάκε τόμοσ ζχει
μεμονωμζνα κόμικσ που ακολουκοφν κάποιεσ
γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ. Σισ
περιςςότερεσ φορζσ κα δοφμε μόνο δφο ι
τρεισ κφριουσ χαρακτιρεσ: Ο ζνασ είναι θ
λογικι, ςκεπτόμενθ φιγοφρα που διερωτάται
και αμφιςβθτεί, ενϊ ο άλλοσ είναι ζνασ
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