
IRENE z.s. plus  RAFAEL INSTITUT z.s. oznamují: 
 
Konference PRIX IRENE 2015  -  TRAUMA A HUDBA 
 
se koná od pátečního odpoledne 13. listopadu až do večera v sobotu 14. listopadu 2015 
v sále Vzdělávacího a kulturního centra ŽM, Maiselova 15, Praha 1 (3.patro) 
 
 Páteční podvečer (od 18:00) je věnován udělení Prix Irene 2015: muzikantská identita 
laureáta Marwana Alsolaimana inspiruje ráz celé konference a páteční večer zazní jeho hudbou. 
 Sobotu zahajuje náš tradiční host Earl Hopper, přední světový skupinový analytik. Prosloví 
přednášku a uvede vydání významné publikace SOCIAL UNCONSCIOUS v češtině: je to 
sborník, jehož autoři, skupinoví analytici z celého světa, formulují svá poznání o lidských 
společenstvích a jejich motivacích, poznání užitečná pro teorii a neméně též pro praxi 
terapeutickou, sociální, politickou, novinářskou –  i pro porozumění současným dějům mezi 
lidskými skupinami. Je to první publikace toho druhu v českém jazyce.  
 Knihu SOCIALNÍ NEVĚDOMÍ v češtině vydává a prodává IRENE PRESS, a to už i na 
místě, na konferenci. 
 Dvě z autorek knihy Sociální nevědomí přednesou příspěvky k tématu konference: 
Marina Mojović - Poetry and songs - container for social trauma, totiž rozbor staleté srbské 
(těžké) zkušenosti, a Helena Klímová: Zpívání a občanství, zkušenost současné generace. 
 Václav Trojan, syn významného hudebního skladatele, na naše přání slíbil sdělit téma Řád 
hudby a zrod mravnosti (vlastní zkušenost).  
 Vztahem mezi hudbou, lidskou osobností a jejím přesahem se budou zabývat také dva 
bohoslovci, a to Miloš Rejchrt v tématu Duchovní hudba nebo hudební duch? a Karol Sidon v 
tématu Větší je ten, kdo odpovídá Amen. 
 Přednášky tentokráte nebudou odděleny sebezkušenostními skupinami, ale zkušeností 
hudební. Zazpívají a zahrají nám muzikanti, kteří k tématu konference měli a mají co říci, co 
zazpívat. Postupně uslyšíme Jiřího Dědečka, Jaroslava Hutku a Mišpachu. Je možné, že někdy 
se leckdo ke zpívání budeme chtít připojit.... třeba to učiníme? 
 Nicméně – k našim setkáním skupinový dialog patří, a tak konferenci zakončíme tradiční 
velkou skupinou: large group slíbil moderovat – jako obvykle – Earl Hopper. 
  
 Během přestávek bude účastníkům nabídnuto lehké občerstvení a skromný oběd.  
 Potrava duchovní bude zajištěna též: ke koupi budou nabídnuty dosavadní publikace, 
které vydal IRENE PRESS, včetně novinky SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ: pro účastníky 
konference vše se slevou.  
 Poprosili jsme také hudebníky, aby nabídli ke koupi svá CD i další díla: takové nákupy 
přijdou možná vhod, brzy pak nastane čas předvánoční a předchanukový. 
 
                                          Těšíme se na vaši účast! 
 
 www.prixirene.cz                                                                                                 www.rafaelinstitut.cz


