יום עיון
במוזיאון חיפה לאמנות

אאוטסיידרים
פסיכואנליזה ,אמנות ואתיקה

בעקבות התערוכה במעגלים אחרים :אאוטסיידרים ,נאיבים ,אוטודידקטים
יום שני11.3.2013 ,

9:30 - 9:00
10:50 - 9:30

חשיפת יצירות של נפגעי נפש ובעלי
צרכים מיוחדים  -בין האדרה לפגיעה
גב' תמר חזות

התכנסות וכיבוד קל
דברי פתיחה :מר נסים טל
מנכ”ל מוזיאוני חיפה
מושב בוקר
על אאוטסיידרים ואאוטסיידריות
יו"ר :פרופ' רבקה יהב
ראש המרכז הקליני הבין תחומי
אוניברסיטת חיפה
היסטוריה קצרה של אמנות
אאוטסיידרים
רותי דירקטור ,אוצרת ראשית
מוזיאון חיפה לאמנות

תיעוד פתיחת תערוכה של נפגעי
נפש בלונדון ,אונטריו ,קנדה
גב' חנה שרברין ,סגן יו"ר י.ה.ת
פאנל מומחים:
יוצרים מיוחדים  -מדוע הם
"מחוץ לגדר"?
גב' רונית סנפיר ,מרצה ,אוצרת
ומומחית לאמנות אאוטסיידרים
מה בין החוק לבין טובת המטופל?
מר מוטי מקמורי
יו"ר י.ה.ת ובית החולים איתנים

מבט פסיכואנליטי על
תופעת האאוטסיידריות
מר שמואל גרזי
פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקן
מרצה בבתי הספר לפסיכותרפיה
אוניברסיטת חיפה
11:10 - 10:50
11:50 - 11:10

12:20 - 11:50
13:30 - 12:20
15:30 - 13:30

הפסקה
על יצירה ושגעון
פרופ' אליעזר ויצטום
מרכז לבריאות הנפש
הפקולטה למדעי הבריאות
אוניברסיטת באר שבע
הפסקת צהריים
סיור מודרך בתערוכה
מושב אחה"צ
"המרחב העמום" שבין
הקליניקה למוזיאון
יו"ר :גב' תמר חזות ,מייסדת
וראש התוכנית להכשרת מטפלים
באמנות ,אוניברסיטת חיפה
()2008 - 1981

"המטפל החצוי"
דילמות אתיות .בעד או נגד?
גב' יהודית סיאנו ,יו"ר ועדת האתיקה
בי.ה.ת ואוניברסיטת חיפה
15:45 - 15:30
16:45 - 15:45

הפסקה
אאוטסיידרים ומורדים
מר גבריאל רעם ,מומחה לתקשורת אל
מילולית ,הוגה וסופר

17:00 - 16:45

הקרנת הסרט Family Found
על האמן מורטון בארטלט ,המוצג בתערוכה
במאית :אמילי האריס (אורך הסרט 10 :דק’)

יום העיון יתקיים במוזיאון חיפה לאמנות בשיתוף עם י.ה.ת  -ארגון יצירה-הבעה-תרפיה
והמרכז הקליני הבין תחומי ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה
מוזיאון חיפה לאמנות ,רח' שבתאי לוי  ,26חיפה .ניתן לחנות ברח' הפרסים ,ליד בית הגפן
דמי השתתפות | ₪ 180 :למשלמים עד ₪ 160 :20.2.2013
לחברי י.ה.ת ,סטודנטים ומתמחים | ₪ 140 :למשלמים עד ₪ 120 :20.2.2013
דמי ביטול בסך  50ש”ח ייגבו על ביטול ההשתתפות החל מ 7.03.2013
הרשמה בקופות המוזיאון בטלפון 04-9115997 :או במרכז הקליני הבינתחומי במייל:
 ,icc@univ.haifa.ac.ilפקס ,04-8288621 :טל04-8288622/3 :
*מספר המקומות מוגבל ,יש להרשם מראש

קרלו זינלי ,ללא כותרת
אוסף המוזיאון לאמנות אמריקאית עממית

אמנות בארבעה מוזיאונים

www.hms.org.il | 1-599-50-22-11

