“Egy Dívány a Dunán”
Budapest, május 23-26.
Helyszín: Budapesti Olasz Kultúrintézet (1088 Budapest Bródy S. u. 8.)
A Budapesti Francia Intézettel közös szervezésben

Program
Május 23., kedd
Program a Budapesti Olasz Kultúrintézetben a Francia Intézet közreműködésével
Francia és magyar nyelven, szinkrontolmácsolással
14.30 – 18.00
Megnyitó a Magyarországi Frankofón Orvosok Társaságával
1.
o
o
o
o
o

2.
o
o
o

Műhelybeszélgetés az emberi arcról KÉSMÁRSZKY Robert vezetésével
Anatómiai, pszichológiai alapok : az arcidegbénulás pszichológiai szempontjainak fontossága
és fejlődése –KESMARSZKY Robert
Izovolumetriás, nem sebészeti nyaki- és arcfeltöltés kémiai mioplasztikus eljárással
(Endopeel) - Alain TENENBAUM (Zurich)
Az arc nézőpontjai egy pszichiáter szemszögéből – MIHÁLY Andrea, pszichiáter,
pszichoterapeuta
Az agresszivitásra utaló jegyek láthatóak-e az arcvonásokon? - BILKEI-GORZÓ Pál,
kriminálpszichológus
Az Arcideg alsó ágai es a beidegzett izmok alkalmazott anatomiája - POGÁCSÁS Bettina
(Budapest)
Műhelybeszélgetés a menekültkérdésről – BENE Zsuzsa vezetésével
Közoktatási problémák a külföldi és/vagy menekültgyerekek esetében - RÁNKI Sára
ERŐS Ferenc (Budapest),
Analógiák a múltból, megoldások a jövőre - KŐVÁGÓ Pál (Budapest)

18.30 Filmvetítés: La pazza gioia (Őrült boldogság) (r. : Paolo Virzì, 2016, 118 mn), Olaszul angol
felirattal

“A napfényes Toszkána egy pszichiátriai intézetében találkozik két nő. Beatrice és Donatella háttere
és múltja különböző, az egyikük mániákus hazudozó, a másik pedig mélydepressziós, azonban
valamiért mégis egymásra találnak, és amikor lehetőségük nyílik rá, a barátnők együtt szöknek meg.
Menekülésük során olyan kalandokba keverednek, ami örökre megváltoztatja az életüket. Utazásuk
egyszerre örömteli és szomorú, s miközben szembesülnek egymás élettörténetével, az is
megkérdőjeleződik, mit is jelent igazán épelméjűnek lenni.”
Főszereplők : Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso RAGNO,
Bob MESSINI
Olasz Kultúrintézet, Fellini Terem

Május 24., szerda
Szakmai nap az Ébredések Alapítvány Közösségi Pszichiátriai Centrumában (1089 Budapest,
Kálvária tér 5.) Tel.: +36 1 334 1550 http://ebredesek.hu/

o
o
o
o
o

Az építészeti tér és a mentális egészség
Labirintusok - Catherine SZÁNTÓ
A test « építészetétől » a hely « építészetéig » :
az itézményes pszichoterápia és
pszichoanalízis hozadékai - Camille VEIT
KRISTOF Robert
Új szint játékban- új szint az életben? – BENE Zsuzsa
Praktikus workshop a konstrukcióra/dekonstrukcióra (régi tárgyak segítségével) - MarieLaure SOLET

18.00
Filmvetítés: Le divan du monde (A világ díványa) (2015) r.: Swen DE PAU, Georges Yoram
FEDERMANN (Strasbourg) – Budapesti Francia Intézet (Bp. I. Fő utca 17., 1. emelet)
Francia nyelven, angol felirattal.
A vetítés után beszélgetés dr. Federmannal.

Május 25., csütörtök
9.30-18.00

Szakmai nap az Olasz Kultúrintézetben (Bp. VIII. Bródy Sándor u. 8.)
Olasz nyelven, magyar szinkrontolmácsolással
9.30 – 13.00
1.

Addiktológia

o
o
o
o
o
o
o

Műhelybeszélgetés « az utcától a gyógyításig »
A genfi egyetemi kórházak
Miért egészséges a heroin ? - D. ZULLINO
Pótlás és a heroinunk - R. MANGHI
A használó nézőpontja - G. CALZADA
Csoportmunka és függőség - Ünige Tana, (Pomáz)
A serdülőkori rohamivás - BODROGI Andrea (Budapest)
A pszichés gazdaság játék és mikrohitel között - Augusto CONSOLI, Daniela DEROSSI, Patricia
PULIDO, Saverio M. SILECI (Torino)
Az idő túlkapásai – Martin TINDEL (Toulon)

14.30 – 18.00
2.

Aktuális gyógyítási tapasztalatok Olaszországban és Európában: intézménytelenítés,
kényszer, a pszichiáter büntetőjogi felelőssége

o

Az egészségügyi-szociális ágazat és az egészségesség kapcsolata Franciaországban - Grazie
MIRANTE, Franciaország
A "no-restraint": a jövő provokációja - Lorenzo TORESINI (Trieste)
Elnézést a zavarásért - Luca Cavazzana, Flavio Lipari, Paola Parini, Saverio Sileci, Ugo
Zamburru (Torino)
Lorenzo BURTI (Verona)
A korlátozás leküzdése Németországban (angolul) - Martin ZINKLER
A budapesti Zöld Ház - ERDÉLYI Ágnes, SIMON Judit (Budapest)
A migránsok mentális egészsége - Rocco CANOSA (Firenze)
A hosszútávra tervezett intézmények és a hosszútávú gyógyítások: az intézménytelenítés
kérdései a szociális ellátórendszerben - Vito FLAKER (Ljubljana)
A szociális (érzékenység) eltűnése - Hans PFERRERER-WOLF (Hannover)

o
o
o
o
o
o
o
o

Május 26., péntek
9h30-18h

Szakmai nap az Olasz Kultúrintézetben (Bp. VIII. Bródy Sándor u. 8.), a Francia Intézet
közreműködésével
Francia és magyar nyelven, szinkrontolmácsolással
09.30 – 13.00
1. Trauma / Ferenczi Sándor - Robert MAEBE (Binkom) vezetésével
o Az elmondás nehézsége és a trauma - Claire RUIZ (Pierrefeu-du-Var)
o Generációs traumák - HARANGOZÓ Judit (Budapest)
o Kultúra a traumákkal és az agrisszivitással szemben - Imed REGAIEG (Tunis)
2. Trauma / Ferenczi Sándor, Françoise Dolto - Robert MAEBE koordinálásával
o Ferenczi hatása Dolto munkájára - ERDÉLYI Ágnes (Párizs, Budapest)
o Az eltávolítással kapcsolatos megrázkódtatások a gyermek esetében - Patricia GAZEL
(Cannes)
o Pszichoterápia (magyar újság) : a trauma megközelítése a budapesti Thalassa Házban –
VALKÓ Lili

14.30 – 18.00
3. Művészetterápia – BENE Zsuzsa koordinálásával
o Énkép vizsgálat a pszichiátriai beteg mandala rajzain keresztül - ANTALICS Erika (Budapest)
o Miért festett Churchill ? - HARDI István (Budapest)
o KOMÁROMI Erzsébet, TÓTH Eszter (Budapest)
o IMREI Andrea (Budapest)
Az endometriózus orvosi, pszichológiai és szociális aspektusai – Jean-Yves FEBEREY és
MÁRKI Gabriella koordinálásával
o Az endometriós biomedikális megközelítése - Dr. CSIBI Noémi
o Pszichoszociális faktorok endometriózis esetén - MÁRKI Gabriella
o A non-profit szervezetek szerepe a női egészségmegőrzésben - SALAMON Adrienn

4.

18.30-20.00 Öszegzés, további projektek előkészítése

A Dívány a Dunán egy hetes programja egyaránt nyitott a szakmai és a téma iránt érdeklődő
közönség előtt.
A belépés díjtalan
***
A rendezvénysorozat 2004 óta vállalati és kereskedelmi támogatás nélkül szerveződik a versailles-i székhelyű
Piotr-Tchaadaev Egyesület, valamint a partnerintézmények és alapítványok által.
Köszönet a Budapesti Francia és Olasz Kultúrintézetek évek óta tartó együttműködésének
További információ : Piotr-Tchaadaev Egyesület (Franciaország): 11 78 0511778
Kapcsolat: Dr Jean-Yves FEBEREY, Psychiatre des Hôpitaux, Nice (France) ; jean-yves.feberey@wanadoo.fr

