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 מהי מהות היחסים בין האמן לעבודתו? אילו יחסים מתקיימים בין האלמנטים השונים המרכיבים עבודת אמנות? מה תורם העיסוק

 ביצירה למטפלים עצמם וכיצד ניתן להרחיב את ארגז הכלים היצירתי שלנו כמטפלים? בשאלות אלו ואחרות נעסוק במפגש ייחודי

זה שעניינו שהייה במרחב פוטנציאלי ותנועה בין שפת האמנות החזותית ושפת הפסיכותרפיה ההתייחסותית

   התכנסות  

 הרצאה: מרחב פוטנציאלי אמנותי-התייחסותי | אורנה שור 

 הרס, הישרדות, חלימה, התמסרות ואמונה במפגש בין האמן ויצירתו, ובקשר

 המתהווה ביניהם. התבוננות מזוית התייחסותית על היחסים המתפתחים בין האמן

 לעבודתו תוך בחינת התרומות הייחודיות של חווית היצירה האמנותית

 ליכולות התרפויטיות

 סדנה והרצאה: שירי כתם | ליאור שור 

 הסדנה בודקת את היחסים המתקיימים בין כתמים, דימויים ומילים, מתוך הזמנה

 לקשב פנימי ולהתבוננות במחסומים יצירתיים. נלמד כיצד ניתן להתחבר לחשיבה

 מודעת ובלתי מודעת על-ידי חיבור לאוצרות החבויים בתוכנו ולאלה שהתרבות

מציעה לנו ונתנסה בעבודה עם טקסטים פואטיים וציור בדיו ובאקוורל

הפסקה 

 שיחה ודיון תיאורטי | אורנה וליאור שור 

 נתבונן בתערוכת העבודות של המשתתפים ונערוך רפלקציה בתהליכים נפשיים

 ויצירתיים, מתוך דיון במחסומים, אתגרים והפתעות, ונשוחח על הקשר בין התהליך

היצירתי לבין התהליך הטיפולי

 אורנה שור היא פסיכולוגית קלינית. מדריכה בחוג לפסיכותרפיה בתל אביב, במרכז ויניקוט, בתכנית הגל החדש בפסיכותרפיה במרכז הבינתחומי בהרצליה, וכן

 בשרות הפסיכולוגי החינוכי ובתחנות לטיפול זוגי. מלמדת במסלול לטיפול זוגי בלימודי פסיכותרפיה "יישומים קליניים". עוסקת בטיפול פרטני וזוגי בגישה דינמית

 (FOCUSING) התייחסותית ובחיבורים ויישומים קליניים של הגישה לקליניקת הטיפול הזוגי. מרצה ומעבירה סדנאות על טיפול זוגי. מנחה מוסמכת בהתמקדות

מטעם המכון בניו יורק. משלבת היבטים וחיבורים של רוח ונפש. מטפלת בקליניקה פרטית בהרצליה

 ליאור שור היא אמנית, מטפלת באמנות ומרצה לאמנות. יזמת היחידה לטיפול באמנות במוזיאון אשדוד לאמנות. מתמחה בבניית תכניות חברתיות המשלבות

 נקודת מבט טיפולית-חינוכית-אמנותית. מנחה השתלמויות למורים ולמטפלים באמנות במסגרות שונות ומקימת המיזם "חיות אמנות" – סיורי גלריה המשלבים

קריאה בטקסטים תיאורטיים ופואטיים. מטפלת בקליניקה פרטית בתל אביב

 לפרטים והרשמה: יולנד דהאן | 09-8639321

מספר המקומות מוגבל בהחלט!

  יום עיון ייחודי למטפלים ואנשי מקצוע

 רגש כמו אקורדיון
שירי כתם כמרחב התייחסותי | אורנה וליאור שור

שישי | 29.3.19 | 9:00-14:00

*

* מתוך רגש מוסיקאלי | רחל חלפי     


