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האמנות כגשר אל הקהילה
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דמי השתתפות:
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חווייתית בסוגי אמנות שונים.

ועדת היגוי :אלדר דפנה  -אנוש | גל שרון  -עמיתים
דרעי אורן  -יספר"א | וולפסון מיכל – קרן טאובר
כהן אוהד – יספר"א | ד"ר מקס לכמן – יספר"א | דלית שרון – הגראג'
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אמן :דודי אלדר | צלם :יובל קצובר | עיצוב :יעל בוברמן

כנס יספר"א השנתי | מוזיאון ישראל ,ירושלים | רביעי 25 ,ביוני 8:15 - 15:30 | 2014

מהפנים אל החוץ  -האמנות כגשר אל הקהילה | תכנית כנס יספר"א 2014
מוזיאון ישראל ,ירושלים ,רביעי 25 ,ביוני 8:15 - 15:30 | 2014

יש לבחור את הסדנאות מראש .בחלק מהסדנאות מספר המשתתפים מוגבל  -כל הקודם זוכה .מהרו להרשם באתר ispraisrael.org.il

8:15-9:00

התכנסות וכיבוד קל

9:30-10:30

אמנים אאוטסיידרים ,אוצרים אינסיידרים

פתיחה וברכות :ד"ר טל ברגמן ,ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות
9:00-9:30
גב' סילביה טסלר לזוביק ,יו"ר יספרא
		
נציג מוזיאון ישראל
		

על אמנות שנוצרה מחוץ למעגלים המקובלים של עולם האמנות ,אך מוצגת היום במרכזו .ארט ברוט ,אמנות בתולית ,אמנות אינטואיטיבית,
אמנים אאוטסיידרים ואוטו-דידקטים  -על המהלך שהוביל את השוליים אל המרכז .רותי דירקטור ,אוצרת אמנות עכשווית במוזיאון ת"א.

 10:30-12:00סדנאות אמנים (סבב ראשון)

 יש לבחור סדנה אחת בסבב זה ולציין בטופס ההרשמה באתר

 סדנה  1מי הוא האני האחר?

"האני האחר" הינו מיזם משותף לעמותת אנוש ולבית הספר "רימון".
במסגרת הפרויקט מלחינים סטודנטים שירים שנכתבו על ידי מתמודדים.
הפרויקט בניהולו של היוצר והמוסיקאי אריאל הורוביץ .במסגרת המפגש
יעלו סטודנטים ויבצעו מספר שירים .לאחר מכן יתקיים דיון פתוח על המפגש
של סטודנטים עם כותבים מתמודדים ,ועל תהליך היצירה המשותף.
מנחה :יהודה עדר ,נשיא ביה"ס רימון.

 סדנה  2לצאת מהקופסא

בסדנה זו נבדוק כיצד צילום סרט קולנוע משפיע על אופן ההסתכלות
שלנו על עצמנו ועל העולם שמסביב .הסדנה תציג את דגם העבודה
של הקבוצה המשולבת ,הפועלת במכללה לאומנות "מנשר" ,המורכבת
ממשתתפים בתכנית "עמיתים" ומסטודנטים לקולנוע.
במהלך הסדנה נקרין שני סרטים .סטודנט ומשתתף יספרו על חווית
היצירה והעשיה המשותפת .בסדנה נתנסה גם בתרגיל צילום קצר.
מנחים :אופיר טריינין ,במאי קולנוע ובוגר לימודי וידאותרפיה וקרין
עירוני ,עו"ס ,בימאית קולנוע ומנחת קבוצות וידאותרפיה.

 סדנה  3הקו הבודד הוא אני

שיחה בין האמן דודי אלדר ואוצרת התערוכה שלו "קו וחומר" ,דלית שרון.
דלית שרון ,אמנית ומייסדת הגראז' (חממה ללימודי אמנויות) ודודי אלדר
ישוחחו על התערוכה ועל תהליכי העבודה שלו כאמן המתמודד עם מחלת נפש.

 סדנה  4משחקים בכאילו

סדנת תיאטרון חווייתית (מוגבל ל 20-משתתפים)
אנו מזמינים אתכם לבדוק האם משחק דרמטי אכן יכול להוות אמצעי
ביטוי של הנפש ,והאם נכון המיתוס שדווקא כשמשחקים בכאילו ,כל
האמת נחשפת...
הסדנה תציג בשילוב נציגים משתתפי הקבוצה את דגם העבודה של
הקבוצה המשולבת הפועלת במתנ"ס קרית אונו  ,המורכבת ממשתתפי
'עמיתים' ,ואנשים מהקהילה .נתנסה ונדון במפגש ובשילוב כאשר הוא
נעשה בחוג תיאטרון ,על הבמה.
מנחה :שרון גל ,מטפלת בפסיכודרמה ובמאית תיאטרון קהילתי ,מנחה
בתכנית 'עמיתים' ,ענבל אפרת ,יוצרת וכותבת ,חברת קבוצת התיאטרון.

 סדנה  5תהליך היצירה :צמיחה או הרס

(מוגבל ל 30-משתתפים)
ברב שיח זה  ,בו קהל המודרכים ישתתף באופן פעיל ,נעקוב אחרי
יצירותיהם המקוריות של אמנים "טוטליים" :ואן גוך ,גוגין  ,פרנסיס בייקון,
פולוק ואחרים שלא תמיד ידעו להבחין בקו הדק המפריד בין יצירה
טוטלית לבין הקרבה עצמית ,עד אובדן הגבולות.
מנחה מצוות ההדרכה של המוזיאון.

12:00-12:45
 12:45-14:00סדנאות אמנים (סבב שני)
ארוחת צהרים קלה

 יש לבחור סדנה אחת בסבב זה ולציין בטופס ההרשמה באתר

 סדנה Re:mind 6
חושבים אחרת :הסיפור מאחורי הקמפיין

משתתפי עמיתים ,סטודנטים לתקשורת חזותית ועובדי חברת המדיה
 CTVחוברים לצורך מטרה משותפת של העלאת המודעות להתמודדות
הנפשית והפחתת הסטיגמה .מה המקום ,התפקיד והתרומה היחודית
שכל אחד יכול להביא לקבוצה? איך הופכים את הנכות הנפשית,
שפעמים רבות היא לא נראית ,לייצוג ויזואלי?
מנחים :נגה שטיימן ,רכזת הסברה ארצית עמיתים ואלון אבירם ,עו"ס,
רכז עמיתים בהרצליה ,עליזה קניאל  -חברת הקבוצה המשולבת.

 סדנה  7שחקי כי

סדנה על תיאטרון ,מחלות נפשיות ומה שבניהם .הסדנה תעסוק בחווייה
של כתיבת מחזה אוטוביוגרפי ,ובהתמודדות עם מחלה נפשית .הסדנה
תכלול קטעים מתוך ההצגה ויתקיים שיח פתוח עם הקהל בנושא
חשיפת המחלה הנפשית  -האם כדאי לחשוף את הסוד?
שני בלאו ,שחקנית ומורה לתיאטרון .מתמודדת עם מחלת המאניה
דיפרסיה.

 סדנה  8מפגש מוסיקלי (אנפלאגד)
עם חברי כנפיים
מפגש מוזיקלי אינטימי ,עם חברי "כנפיים" .בסדנה נחווה חוויה משותפת
של תהליכי עבודה המתרחשים יום יום ,בסטודיו של הלהקה .נכתוב,
נלחין ונשתף בשאלות של שייכות ,חשיפה והתמודדות דרך המוזיקה.
ולסיום גם ביצוע אקוסטי לשירים מתוך אלבום הבכורה" ,פרוייקט
כנפיים" .הלהקה פועלת במסגרת עמותת "כנפיים" ,המהווה בית ובמה
לאמנים המתמודדים עם משברים נפשיים.
מנחה :אביב שטיין ,מנהל מוסיקלי של הלהקה.

 סדנה  9הנשמה מילולית (מוגבל ל 30-משתתתפים)
סדנא חווייתית לכתיבה יוצרת .לכל משתתף תנתן ההזדמנות לכתוב
ולשתף בתהליך ובתוצרי הכתיבה .כמו כן ,יוצג פרוייקט כתיבת סיפורי
חיים ,בו הכתיבה שימשה כגשר ליצירת קשר לקהילה ,בין מתמודדים
עם מחלות נפש לבין תושבי קריית שמונה.
מנחה :ד"ר קרן פייט .מרצה בתחומי ספרות ,תרבות וקולנוע  .מנחה
סדנאות לכתיבה יוצרת ולכתיבת סיפורי חיים.

 סדנה  10תהליך היצירה :צמיחה או הרס

(מוגבל ל 30-משתתפים) ראה/י תיאור סדנה 5

14:00-14:30
14:30-15:30

אסיפה כללית
שיח פתוח בהנחיית ד"ר מקס לכמן:

15:30-17:00

למעוניינים  -סיור עצמאי בגלריות המוזיאון

האם השיקום מכוון שילוב קהילתי  -האמנות כדוגמא

ispraisrael.org.il

