Dansk Psykologforenings Kreds København og Frederiksberg inviterer til:
Psykoanalytiske weekendseminarer i 2020
Om forløbet:
Idet vi i kredsen oplever en stigende interesse for psykodynamisk og psykoanalytisk teori og metode, er det
med stor glæde, at vi i Kreds København og Frederiksberg i løbet af 2020 kan invitere til en række kliniske
weekendseminarer med prominente psykoanalytiske navne. Ved tilmelding til flere seminarer tilbydes en
betydelig rabat. Mere information om de enkelte seminarer vil kunne findes på dp.dk som indholdet
udarbejdes, men interesserede kan allerede nu tilmelde sig seminarrækken:
23-24 maj: François Sauvagnat (Frankrig) – ”On the paradoxes of psychoanalytic interpretation” (bemærk:
gratis)
François Sauvagnat er psykoanalytiker og professor i psykopatologi ved universitetet i Rennes, medlem af Ecole
de la Chose Freudienne og World Association of Psychoanalysis, forfatter til adskillige bøger om psykoanalytisk
teori og praksis, med særlig viden inden for psykoser, neuroser og kunst. Sauvagnat arbejder inden for den
lacanianske tradition og vil ved seminaret tale om tolkningen inden for denne med referencer til Freud.
6-7 juni: Francesca Hume (England) – ”Kleinian clinical practice”
Francesca Hume er psykoanalytiker og fellow ved The British Psychoanalytic Society samt Consultant Psychologist
ved Tavistock-instituttet, hvor hun desuden er ansvarlig for dettes Adult Psychology-linje og leder for træningen i
psykoanalytisk psykoterapi med voksne. Hume er kendt for som ekspert inden for kleiniansk og post-kleiniansk
metode og vil ved dette seminar give deltagerne en grundlæggende indføring i, hvordan psykodynamisk praksis
inden for den kleinianske tradition ser ud og hvad den adskiller sig fra andre psykoanalytiske orienteringer.
Seminaret er det første i en række af seminarer om kleiniansk teori og praksis i kredsen.
26-27 september: Bruce Fink (USA) – ”Desire in clinical practice”
Bruce Fink er psykoanalytiker, uddannet ved Ècole de la Cause Freudienne og fra 1993 til 2013 professor i psykologi
ved duquesne University i Pittsburgh, i dag i ledelsen ved Pittsburgh Psychoanalytic Center. De fleste med
kendskab til den psykoanalytiske tradition efter Jacques Lacan (1901-1981) vil ligeledes have kendskab til Bruce
Fink – både som oversætter af Lacans værker til engelsk, og som en af de på verdensplan førende formidlere af
og forkæmpere for Lacans komplekse kliniske og teoretiske værk. Med udgangspunkt i sin nylige oversættelse af
Lacans 6. seminar vil Fink undervise i Lacans forståelse af begær og dettes afgørende relevans for psykopatologi
og klinisk praksis.
24-25 oktober: Dany Nobus (England) – ”The three fundamental dimensions of psychoanalytic practice”
Dany Nobus er ph.d. i psykolog og psykoanalytisk psykoterapeut fra universitetet i Ghent, aktuelt Chair of
Psychoanalysis ved Brunel University. I sit arbejde har Nobus særligt beskæftiget sig med mødet mellem
psykoanalyse, filosofi og kunst samt psykoanalysens og psykiatriens historie. Han er desuden kendt som en i
særklasse levende og pædagogisk formidler af lacaniansk teori og praksis, og er forfatter til flere bøger om emnet.
Seminaret vil omhandle grundlaget for en psykoanalytisk praksis fra et lacaniansk perspektiv
Praktisk information:
Tid: Alle dage 10-17.
Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Pris inkl forplejning: 1 seminar: 2400 kr. 2 seminarer: 3700 kr. 3 seminarer: 4900 kr. Studiepris gives.
Tilmelding og yderligere information: Kontakt Mikkel Reher-Langberg: mikkelrl@gmail.com

