
סיור בתערוכה, הרמת כוסית וברכות16:20

ברכות. דקאן הפקולטה לאמנות - המדרשה מר גיא בן נר17:10-17:00

דברי פתיחה: "גמישות מחשבתית בעתות חירום" ד"ר אופירה הוניג, ראשת המחלקה 
לטיפול באמנות

הרצאת פתיחה: "לפני ולפנים – היצירה כמצע להחזקה של זמן,17:30-17:10
מקום ומרחב נפשי" ד"ר מיכה קטן 

"היצירה כמרחב של משחק קול ותנועה The art therapy play גב' לאה שץ17:45-17:30  

"השתעשעות וחיבורים" התדיינות גב' שלומית רינת17:55-17:45 

"דיוקן כתוצאה של המצאה - The experience of self portrait מול האיסור על 18:15-18:00  
סובייקטיביות -  Ben on subjective בתהליך יצירת העצמי גב' אלא היתאם

התדיינות: "הדיוקן הסמוי מן העין" ד"ר מיכה קטן18:25-18:15 

"נראות ואשליה במראה אחת - הצגת מקרה" גב' בראה סולטאני18:50-18:30   
)בוגרת המחזור הרביעי(

התדיינות: ״שוקולד-חומר-non art“ גב' איה פלדמן 19:00-18:50

שאלות ודיון עם הקהל בבית ובאולם19:20-19:00

מעבר לקמפוס המדרשה לפתיחת תערוכת הגמר של שנה ג, בוגרות התואר השני.19:20 
התערוכה הינה פרי יצירתן בתהליכי הדרכה פנימית וחיצונית באמצעות אמנות בקורס 

הסטודיו הפתוח ודיאגנוסטיקה של חומרים בתקופה מורכבת ומעניינת  

יום שני, 20.7.20, 19:00-17:00
Zoom הצטרפו לערב העיון שיתקיים במדרשה באמצעות

https://zoom.us/j/92700529551 :בלינק

במעמד זה תתקיים פתיחת תערוכתם של בוגרי מאסטר לטיפול באמנות מחזור ד. 
התערוכה הינה פרי יצירת הבוגרות, בתהליכי הדרכה פנימית וחיצונית 

באמצעות אמנות בקורס הסטודיו הפתוח ודיאגנוסטיקה של חומרים בתקופה 
מורכבת ומעניינת   

 

ד"ר אופירה הוניג מנהלת המחלקה לטיפול באמנות במדרשה – פקולטה לאמנויות, מרצה בכירה, מדריכה, 
מייסדת התכנית לפסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית באמצעות אמנות, חברה במעבדת המחקר: חומרי 

אמנות וחומרי הנפש.
ד"ר מיכה קטן פסיכותרפיסט באמנות, צלם, מרצה, מדריך בכיר בתואר השני בטיפול באמנות חזותית 

במדרשה - הפקולטה לאמנויות.
גב' לאה שץ, אמנית וסטודנטית שנה ב במחלקה לטיפול באמנות.

גב' שלומית רינת, פסיכותרפיסטית באמנות, משוררת, מרצה ומדריכה בכירה במדרשה – פקולטה 
לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל, חברה במעבדת המחקר: חומרי אמנות וחומרי הנפש.

גב' אלא היתאם אמנית וסטודנטית שנה א במחלקה לטיפול באמנות.
גב׳ בראה סולטאני  סטודנטית שנה ג׳ במחלקה לטיפול באמנות.

גב' איה פלדמן פסיכותרפיסטית באמנות, אמנית, מרצה ומדריכה בכירה במדרשה – פקולטה לאמנויות, 
המכללה האקדמית בית ברל, חברה במעבדת המחקר: חומרי אמנות וחומרי הנפש.

 The art
 therapy game

"הפנים הם המבנה של האמת והמאבק
של ההיסטוריה להראות וליצור שפה"

ג'ורג'יו אגמבן   

https://zoom.us/j/92700529551

