VĚDCI ZKOUMAJÍ ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE – KVARKY A PŘISOUDILI JIM TAKÉ BARVY A VŮNĚ.
NĚKTERÉ MAJÍ ZÁPORNOU HMOTNOST.
ŽE TO VAŠE HLAVA NEBERE? NAŠE TAKY NE.

ATELIÉR DUŠETVORBY KVARK, z.s.
PROSTOR PRO EXPRESIVNÍ VYJADŘOVÁNÍ A
SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ,
KTERÉ SE ŠPATNĚ VERBALIZUJÍ.
Kreativní tvorba je jedna z cest ke zdraví.
Podporujeme výtvarnou a jinou expresivní tvorbu
dospělých, kteří mají zkušenost s psychoterapeutickou,
psychologickou, psychiatrickou či speciálně pedag. péčí,
jejich propagaci a prezentaci, komunitní setkávání,
multidisciplinární a dialogický přístup.
Nabízíme:
- pravidelné odborné výtvarné a arteterapeutické vedení klientů v rámci skupin i
individuálně. Klienti jsou empaticky vedeni také k rozšíření škály výtvarných technik
(např. kresba, malba akrylovými i olejovými barvami, prostorová instalace, koláž, tvorba z
papermaché, lihové inkousty, práce s hlínou).
- nabízíme podporu vyjadřování v tématech, které si určí klient sám nebo na doporučení
svého ošetřujícího lékaře, umíme pracovat týmově.
- garantujeme podpůrné terapeutické postupy zkušených arteterapeutů pro různé cílové
skupiny v souladu s doporučeními České arteterapeutické asociace
- nabízíme spolupráci v rámci podpůrného multidisciplinárního týmu kolem klienta
- nabízíme základy psychohygieny, relaxace a psychoedukace
- odbornou archivaci prací klienta
Kdo jsme:
Bc. Radka Zábojová – zakladatelka a předsedkyně Ateliéru dušetvorby Kvark, z.s., výtvarnice a
arteterapeutka, zaměřuje se na tvůrčí proces a jeho úzdravný potenciál. Arteterapeuticky se věnovala
dospělým v různých typech sociálních služeb, spolupracovala s neziskovkami Na počátku, Kreat, Ruka
pro život, Adventor, vrámci kterých pracovala s lidmi s úzkostmi a depresí, mentálním postižením a
PAS. Lektoruje vzdělávací kurzy MPSV týkající se práce s klienty s obtížemi funkční komunikace.
Členka České arteterapeutické asociace.
radka.zabojova@atelierkvark.cz
Mgr. Jan Valer - spoluzakladatel Ateliéru dušetvorby KVARK z.s. , malíř autodidakt. Původním
vzděláním biolog, pracoval mmj. jako vedoucí Sekce Brno Slezské diakonie. V současné době
prochází třetím rokem psychoterapeutický výcvik SUR. Pracuje jako dobrovolník pro Diakonii ČCE v
rámci projektu "Nejsi sám" - navštěvuje dlouhodobě hospitalizované pacienty v PN Černovice.
jan.valer@atelierkvark.cz
PhDr. Pavel Sochor – spoluzakladatel Ateliéru dušetvorby Kvark, z.s., dlouhodobě působí jako
arteterapeut v Domově Kamélie v Křižanově, dále jako vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník
na Masarykově univerzitě. Je členem české sekce INSEA a mezinárodní organizace Association
Outsider Art. V období 2014-2015 byl garantem výtvarné dílny Arteterapie v rámci projektu Slezské
diakonie v Brně V současnosti je kurátorem a garantem Open Art Studia na PdF MU.

Ateliér dušetvorby Kvark, z.s. vznikl z potřeby lidí, kteří považují svoje výtvarné
vyjadřování za jednu z cest k poznání sebe sama a k vlastnímu duševnímu hojení a
uzdravování.
Z neformálních setkávání postupně vykrystalizovala představa o podpoře aktivit pro
dospělé, kteří mají zkušenost s psychoterapeutickou, psychologickou a psychiatrickou
péčí, chceme podpořit také mladé výtvarníky, kteří jsou v péči speciálních pedagogů, lidi s
autismem, mentální retardací.
Dosavadní aktivity:
- od prosince 2016 doposud – pravidelná týdenní setkávání
- únor 2017 –
první společná výstava, Bajkazyl Brno
- od února doposud – účast na setkávání skupin Otevřeného dialogu
- duben 2017 –
společná prezentace prací výtvarníků a literátů při příležitosti Otevření
zahrady sdružení Práh
- od dubna 2017 doposud – spolupráce s Open art studio při Institutu výzkumu
inkluzivního vzdělávání PF MU, lektorská podpora v arteterapii při přípravě speciálních
pedagogů
- květen 2017společná prohlídka výtvarníků a lektorů výstavy Umění je stav duše v
Kroměříži
neformální setkání zakladatelů ateliéru s arteterapeutkou PN Kroměříž
- červen 2017 – prezentace prací výtvarníků ateliéru na celostátní konferenci Komplexní
léčba psychóz v PN Opava
- arteterapeutický workshop lektora ateliéru v rámci stejné konference
- červenec 2017 – formální zapsání spolku do rejstříku spolků
- říjen 2017 – odeslání prvních žádostí o dotační podporu
- říjen 2017 – spolupráce s CDZ Celzus, Diecézní Charita Brno
- přihlášení do regionální sítě JMK projektu Deinstitucionalizace
- únor 2018 – druhá společná výstava Ateliéru dušetvorby Kvark, z.s.
Připravujeme:
- informální vzdělávání o mezinárodním systému Open dialog (1x měsíčně)
- nabídku spolupráce pro CDZ
- nabídku spolupráce pro PN a neziskové organizace
- dokončujeme web jehož součástí je prezentace spolupracujících výtvarníků,
provozujeme Fb stránky
- rozšiřujeme průběžně okruh podporujících výtvarníků
- připravujeme další výstavy

