Ψ

SLOVENSKO DRUŠTVO
ZA PSIHOANALITIČNO
PSIHOTERAPIJO

Kaj: odprti seminar
Kdaj: sobota, 19. junij 2021
Kje: spletna platforma Zoom

Thomas Ogden – kreativna izkušnja psihoanalize
Rafal Olbinski: Memories of Hampton (1996).

PROGRAM

Predavatelji:

Pavel Fonda
Lilija Varjačić Rajko
Pavel Koltaj
Vlasta Polojaz
Igor Okorn

Slovensko društvo za pshoanalitično psihoterapijo. Sedež društva: Ul. Bratov Babnik 10, Ljubljana.
Spletna stran: http://www.psihoanalitiki-ipa.si/psihoterapevtsko_drustvo/
Predsednik društva: Rojnik Bernard, podpredsednica za strokovne zadeve: Rojnik Ilze
tajnik: Koltaj Pavel, člani Odbora za izobraževanje:
Varjačić Rajko Lilija (predsednica), Fonda Pavel, Jogan Ettore, Polojaz Vlasta.

9.30 – 9.40

Pozdrav predsednika SDPP Bernarda Rojnika

9.40 – 10.20

O Thomasu Ogdenu – Pavel Fonda (PowerPoint)

10.20 – 10.30

Komentarji predavateljev

10.30 – 10.50

Psihoanalitično mišljenje kot proces sanjanja (dream thinking) in
sanjarjenja (reverie) – Lilija Varjačić Rajko

10.50 – 11.10

Resnica in psihična sprememba – Pavel Koltaj

11.10 – 11.20

Komentarji predavateljev

11.20 – 11.50

Odmor za kavo

11.50 – 12.10

Ogdenovo sodelovanje z G. Gabbardom: primer psihoanalitične
ustvarjalnosti – Vlasta Polojaz

12.10 – 12.30

Ogdenovo kreativno pojmovanje Ojdipovega kompleksa – Igor
Okorn

12.30 – 12.40

Komentarji predavateljev

12.40 – 13.30

Plenarna diskusija (udeleženci napišejo vprašanja) in zaključne
misli

Dragi kolegi!
V imenu Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo vas vabim na odprti
seminar, ki bo zaradi izrednih zdravstvenih razmer tokrat potekal prek spletne platforme
Zoom.
Thomas H. Ogden je eden izmed najbolj prodornih mislecev in piscev na današnji
psihoanalitični sceni.
Rodil se je leta 1946 v ZDA. Preden se je vpisal na medicino, je študiral književnost. Po
specializaciji iz psihiatrije je dokončal svoje psihoanalitično izobraževanje in postal član
Ameriškega psihoanalitičnega društva in združenja IPA. Je učni analitik na
Psihoanalitičnem inštitutu Severne Kalifornije. 25 let je v San Franciscu vodil Center za
preučevanje psihoz. Bil je tudi član uredniškega odbora revije International Journal of
Psychoanalysis. Izdal je veliko knjig, ki so večinoma zbirke njegovih člankov, objavljenih v
prestižnih mednarodnih analitičnih revijah.
V analitičnem izobraževanju je takrat v ZDA močno prevladovala psihologija jaza. Vendar
Ogden ni ostal v okviru tega pristopa. Po zaključku svojega treninga je eno leto delal na
kliniki Tavistock v Londonu. Tam se je seznanil z angleško psihoanalitično šolo in kasneje
pripomogel, da se je v ZDA širilo poznavanje dela Melanie Klein in še bolj Donalda
Winnicotta, na katerega se – poleg Wilfreda Biona – v svojih delih najpogosteje sklicuje. Ti
evropski avtorji v Severni Ameriki dotlej niso bili preveč upoštevani. Kot reakcija na
prevladujočo psihologijo jaza se je v Severni Ameriki razvil intersubjektivizem, ki je
zagotovo tudi vplival na Ogdenovo delo, vendar pa se sam v njem nikoli ni prepoznal.
Njegovo delo presega teorijo gonov in se solidno vsidra v teorijo objektnih odnosov.
O sebi pravi, da je samostojen mislec, ki ni pripadnik ali nasprotnik katerekoli analitske
šole. Zatrjuje tudi, da njegova razmišljanja ne predstavljajo neke nove psihoanalitične
šole. Skratka, za Ogdena lahko rečemo, da je izredno ploden eklektik v najbolj pozitivnem
in bogatem smislu te besede. Njegov doprinos je zanimiv tudi zato, ker je njegova
odprtost odlično izhodišče za spoznavanje in poglabljanje drugih pomembnih avtorjev.
V eni od recenzij njegovih knjig so ga poimenovali za »pesnika psihoanalize«, saj pogosto
povezuje analitični pristop z literarnimi teksti in pri kliničnem delu podčrtuje vlogo, ki jo
imajo izbira besed, ton in melodija govora ter poslušanje.
V zvezi s Thomasom Ogdenom vam bodo gotovo zazveneli v spominu pojmi kot so
analitični tretji, povsem originalni koncept avtistično-stične pozicije (autistic-contiguous
position) in sodobno pojmovanje Ojdipovega kompleksa. Njegova prva knjiga Projective
Identification and Psychotherapeutic Technique iz leta 1982, predstavlja uvod v vrsto
uspešnic, polno zanimivih kliničnih primerov, ki v strokovnih krogih vselej spodbudijo
živahne odzive.
Odločili smo se, da izpeljemo ta seminar z lastnimi močmi, saj je Ogden avtor, s katerim se
ukvarjamo že vrsto let in bi ga radi predstavili ter o njegovem delu razpravljali s širšim
krogom kolegov v Sloveniji.

Predavali bodo naslednji člani SDPP:
-

-

-

Pavel Fonda, psihiater, psihoanalitik IPA, slovenski član Italijanskega
psihoanalitičnega društva, soustanovitelj SDPP, član Odbora za izobraževanje ter
učni psihoterapevt in supervizor SDPP;
Lilija Varjačić Rajko, psihologinja, učna psihoanalitičarka in supervizorka
Hrvaškega psihoanalitičnega društva; soustanoviteljica, predsednica Odbora za
izobraževanje ter učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP;
Pavel Koltaj, doktor filozofije in sociolog kulture, psihoanalitik v izobraževanju
Hrvaškega psihoanalitičnega društva, tajnik SDPP;
Vlasta Polojaz, pedopsihiatrinja, psihoanalitičarka IPA in slovenska članica
Italijanskega psihoanalitčnega društva, soustanoviteljica SDPP, članica Odbora za
izobraževanje ter učna psihoterapevtka in supervizorka SDPP;
Igor Okorn, psihoanalitik IPA in slovenski član Hrvaškega psihoanalitičnega
društva, učni psihoterapevt in supervizor SDPP.

Kotizacija: 40 € v predprijavi do 31. maja 2021, 60 € za prijave po 31. maju 2021.
Pridruženi člani SDPP plačajo polovično kotizacijo.
Način plačila: transakcija na račun SDPP
Naslovnik: Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo
Naslov: Ul. Bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 3500 1000 1062 838 (pri BKS banki)
Referenca: SI 00 19062021
DŠ društva: 24773646
Po spletni prijavi in nakazilu kotizacije, bo na elektronski naslov, ki je naveden v
prijavnici poslana povezava za dostop do seminarja.
Prosimo, da izpolnjene prijavnice in morebitna vprašanja pošljete Ilze Rojnik na
elektronski naslov:
psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Bernard Rojnik,
Predsednik SDPP.

