
 

 

 

 "הקול הנשי"יום עיון בנושא : 

 על ארכיטיפ האישה הפראית ב"רצות עם זאבים" 

 ובפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק

  08:30-15:30בין השעות  27.4 -יום שישי  ה

 , תל אביב  3ב"תיכונט" ע"ש אלתרמן, רח' שושנה פרסיץ 

המפגש עם הספר "רצות עם זאבים" של הפסיכואנליטיקאית 
נקולה אסטס נחווה על ידי רבים מקוראיו כבעל קלאריסה פי

איכות משנה חיים. הקול הנשי המובא בו זועק את השתקתו 
לאור הפוטנציאל הגלום בו כמשלב פראיות ופריון. יום העיון 
יפתח במפגש חד פעמי בין הפסיכואנליטיקאית אמיליה פרוני, 
עורכת הספר "המשחק: מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר", 

קסטים מהספר שיקראו על ידי שחקניות מצוות המכון. עם ט
נקודת המבט הייחודית לפרוני, המשלבת התבוננות יונגיאנית 
וויניקוטיאנית, מאירה את הטקסט מזוויות לא צפויות ומעוררות 
חשיבה. לאחר מכן יערוך צוות המכון סדנאות שיבחנו 
אספקטים שונים במפגש עם הקול הנשי בהשראת "רצות עם 

בים" בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. יום העיון יחתם זא
במבחר קטעים מהצגות  -בנושא עוצמה נשית בקולאז' 
 המכון.של מנחות וסטודנטיות בהשתתפות וקטעי שירה תיאטרון 

 .complayback.therapy1@gmail  8988742-052לפרטים והרשמה: ניר 

 תכנית יום העיון

 התכנסות ורישום  8:30-9:00    

 רונן קובלסקי –דברי פתיחה   9:00-9:20     

  "רצות עם זאבים"הרצאה  – אמילה פרוני  9:20-10:45    

 הפסקת קפה 10:45-11:10   

  סדנאות במקביל ע"י מנחי המכון: 11:10-13:30   

   ! הסדנה מלאהוררת" "שחרור הס -נילי לובראני ורונן קובלסקי  .1

 על דיכוי ושחרור העצמי בתיאטרון פלייבק 

על אובדן  - ! הסדנה מלאה -עור כלבת הים  – אביבה אפל .2

 .הפראי, בית הנשמה ביתלהעור החיפוש הגילוי והדרך 

                                                  ! הסדנה מלאה - יעל דורון ואלי חכם .3

 . על הדיאלוג בין הפראי לבין המוחזק אצל גברים ונשים

המפגש  – "הבובה של וסליסה"  -ון שושי קיסרי ואיילת מוסינז .4
  פנימיים שלנו ?הכים יעם הבובה שבכיסנו וכיצד נעורר את המדר

       -בור בשני קצותיו טלאחוז בחבל ה –פזית אילן ברקוביץ'  .5
 על אמהות חיבורים ונפרדות.

 הפסקה 13:30-14:00

מבחר קטעים מהצגות  -קולאז' בנושא עוצמה נשית  14:00-15:30
בהשתתפות : שהעלו מנחות וסטודנטיות מהמכון מקוריות תיאטרון 

 ל שלם. טאביבה אפל, קטיה אופיר, שולמית קיציס, שלומית בכר וחלי 

 (סטודנטיםו חברי איגוד, חברי י.ה.ת)הנחות ל ₪ 280   מחיר ליום העיון:  
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