יום עיון במוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

מהו
”העצמי”?

מאחורי המסכה והתחפושת  -נקודת מבט
מהפסיכואנליזה וממקום אחר

משחק תחפושות בהשראת מאנגה
ואנימה ,קילט דואיטס.
אוצרת  /ד"ר אילנה זינגר בליין

יום שני 31 ,באוקטובר2016 ,
על התערוכה
 9:00 - 8:30התכנסות וכיבוד קל
תרבות הפופ היפנית פופולרית מאוד בימינו בכל רחבי העולם .המאנגה
 9:15 - 9:00דברי פתיחה
( ;mangaקומיקס יפני) והאנימה ( ;animeאנימציה יפנית) זוכות לשבחים
פרופ' רבקה יהב ,ראש המרכז הקליני הבינתחומי ,אוניברסיטת חיפה
 9:30 - 9:15ראיון מצולם עם העיתונאי וצלם התערוכה ,קילט דואיטס בזכות חוש היופי המיוחד שבהן .כנסים של מאנגה ואנימה ,מתקיימים ביפן
ואליהם מגיעים גם מעריצים "שרופים" ( )otakuשמתחפשים (קוספליי)
 10:15 - 9:30המסכה -פנים רבות לה
ד"ר עמית פכלר ,פסיכולוג קליני ,מנהל המכון לייעוץ ולטיפול רגשי ,המרכז לדמויות מתוך המדיה האלה .מאחורי רעיון הקוספליי עומדת השאיפה
של בני נוער ומבוגרים כאחד להתחפש ולהידמות ככל הניתן לדמות ידועה
הקליני הבינתחומי ,אוניברסיטת חיפה
 11:00 - 10:15מעבר לפרסונה  -בין העצמי על פי יונג לבין דימוי האל מעולמות המאנגה והאנימה על מנת להביע את ההערצה אליה.
תערוכת הצילומים של הצלם קילט דואיטס ,עוסקת ומציגה צילומים
במיסטיקה היהודית
דוקומנטריים של משחק הקוספליי היפני.
ד"ר מיכה אנקורי ,אנליטיקאי יונגיאני וחוקר המיסטיקה היהודית
 11:15 - 11:00הפסקה
דמי השתתפות:
 12:00 - 11:15גילוי ,התגלות וכיסוי
בהרשמה מוקדמת עד ₪ 160 :25.10
שמואל גרזי ,פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי ,מנחה ,מורה ומדריך
החל מ 190 :26.10.16-ש”ח
בבתי הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה
לסטודנטים וחברי אגודת הידידים של מוזיאוני חיפה:
 12:45 - 12:00גוף  /בגד  -כמופע האני בזמננו
עד  140 :25.10.16ש”ח (בהצגת תעודה)
ד"ר ניצה ירום ,פסיכולוגית קלינית בכירה ופסיכואנליטיקאית
 13:15 - 12:45הפסקת צהריים
הרשמה בקופות המוזיאון בטלפון04-9115965 ,04-8383554 :
" 13:45 - 13:15קרוספליי" ביפן העכשווית והמסורתית
או במרכז הקליני הבינתחומי בטלפון 04-8288623 :ובאתר המרכז הקליני
ד"ר אילנה זינגר בליין  -אוצרת ראשית ,מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית
יום העיון יתקיים במוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית בשיתוף עם המרכז
 15:00 - 13:45סיור בתערוכה בהדרכת צוות המוזיאון
הקליני הבינתחומי ,אוניברסיטת חיפה.
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית ,שד’ הנשיא  ,89חיפה.

