DE
VERBEELDING
SPREEKT
Een halve eeuw geleden richtte dr. Michel Outtier in
het Universitair Centrum Sint-Jozef in Kortenberg
een atelier voor beeldende therapie op. Sinds
dat pionierswerk is de beeldende therapie sterk
ontwikkeld. Vandaag geldt het als een krachtig
medium in geestelijke gezondheidszorg.

PRAKTISCH
KOSTPRIJS, KOFFIE EN BROODJES INBEGREPEN

60 euro, 30 euro voor studenten.
Accreditering voor artsen werd aangevraagd.
INSCHRIJVEN

Schrijf je in vóór 30 maart 2019.
www.upckuleuven.be/deverbeeldingspreekt

DE
VERBEELDING
SPREEKT

LOCATIE

Tijdens deze studiedag getuigen een kunstenaar,
een kunsthistorica, beeldend therapeuten,
psychiaters en psychotherapeuten over hoe
de verbeelding spreekt. Ze brengen een
beeldverhaal met een schets van de geschiedenis,
praktijkvoorbeelden en klinische inzichten.

Congrescentrum UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg

55 jaar beeldende therapie in het
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven

BEREIKBAARHEID

Studiedag
Donderdag 25 april 2019
Kortenberg

Deze studiedag wordt georganiseerd ter
gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de dienst
voor beeldende therapie van het UPC KU Leuven.

VRAGEN?

Gratis parking en fietsstallingen.
Er is een bushalte aan de campus en het station
van Kortenberg ligt op 10 minuten wandelafstand.

sofie.mulier@upckuleuven.be

v.l.n.r. Schilderwerk uit atelierarchief van
het UPC KU Leuven / Krijttekening, Bart
Lodewijks / Hexenkopf, 1915, August
Natterer / Koningspaar, wassen beelden uit
het atelierarchief van het UPC KU Leuven

Beeldend therapeut Sofie Mulier schetst de
geschiedenis van de beeldende therapie in
het UPC KU Leuven, waarna psychoanalyticus
Rudy Vandenborre op zoek gaat naar de therapeutische
factoren in de ruimte van het beeldend atelier en
begint bij de leegte van de ezel. Beeldend therapeuten
Annemie Sel en Lien Sergeant getuigen met beelden uit
het atelier. Psychiater Erik Thys brengt het verhaal van
de Belgische kunstenaar Sophie Podolski, wier oeuvre
een tijdperk weerspiegelt getekend door seksuele
bevrijding. Carine Fol, doctor in de kunstgeschiedenis
en curator, geeft een lezing over de Prinzhorncollectie
en over outsiderkunst. Kunstenaar Bart Lodewijks
spreekt over zijn efemere werk met bordkrijt. Tot
slot brengt psychiater em. prof. dr. Rudi Vermote zijn
inzichten rond transformaties die hij verbindt met de
verhalen van de voorgaande sprekers.

9.25

Onthaal

9.55

Welkom

12.20

prof. dr. Erik Thys, PhD
psychiater UPC KU Leuven en PSC Sint-Alexius in Elsene

prof. dr. Filip Bouckaert

10.00

hoofdarts UPC KU Leuven

13.00

Lunch

Videoboodschappen

14.00

Historisch overzicht outsiderkunst vanaf begin
20ste eeuw: van Hans Prinzhorn tot vandaag

prof. dr. Marina Danckaerts
diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie UPC KU Leuven

Carine Fol

prof. dr. Stephan Claes

doctor in de kunstgeschiedenis, curator in-en outsiderkunst

diensthoofd volwassenenpsychiatrie UPC KU Leuven

prof. dr. Mathieu Vandenbulcke
diensthoofd ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven
10.10

Sofie Mulier

De leegte van de ezel

kunstenaar
15.10

Koffiepauze

15.40

Casusbespreking
Lien Sergeant
beeldend therapeut UPC KU Leuven

psychoanalyticus en psychotherapeut UPC KU Leuven
11.30
12.00

Koffiepauze

16.00

Annemie Sel

Transformaties
em. prof. dr. Rudi Vermote
psychiater-psychoanalyticus UPC KU Leuven

Casusbespreking
beeldend therapeut UPC KU Leuven

Krijtlijnen voor de wereld
Een kunstproject
Bart Lodewijks

De kracht van de verbeelding
De geschiedenis van de dienst beeldende therapie
beeldend therapeut UPC KU Leuven

10.50

14.40

Rudy Vandenborre

Tentoonstelling
Tijdens de studiedag loopt een tentoonstelling van
werken uit het archief van het atelier voor beeldende
therapie op campus Kortenberg. De selectie en
presentatie gebeurt in samenwerking met kunstenaars
Ekaterina Kaplunova en Richard Venlet.

Sophie Podolski

16.40

Receptie

