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The Open Studio as a container for the soul
An art therapy group for youth at risk
Inbal Zalman Fanunu

The Open Studio is a work model that was developed in the field of art 
therapy and is currently used in a variety of therapeutic settings as a type of 
intermediate space between individual and group therapy. The Open Studio 
is organized as an open-ended group; members join voluntarily. The studio 
provides a unique setting for work based on the “Art as Therapy” approach. 
The studio features several workstations as well as creative materials arranged 
in a kind of “buffet”. The goal of the Open Studio is to foster self-expression 
by means of the materials and support from the group. This article employs a 
rolling case-description study as the framework for presenting observations 
of therapeutic work conducted in the Open Studio at the Nirim Youth Village. 
It offers insights into the importance of the Open Studio as a space that serves 
as a bridge between the individual and the group, and the impact that the 
elements which comprise the studio (creative materials, a physical space, a 
group, and facilitation) have on the development of the individual’s internal 
world. The article presents a wide-ranging theoretical review of this unique 
model and proposes directions for further research. 
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סטודיו פתוח כמכל קבוצתי מארגן לנפש
טיפול קבוצתי באמצעות אומנות בפנימייה לנוער בסיכון

ענבל זלמן פנונו

ונמצא  אומנות  באמצעות  הטיפול  בעולם  שנולד  עבודה  מודל  הוא  פתוח  סטודיו 

בשימוש במסגרות מגוונות. מודל זה מציע סוג של מרחב ביניים טיפולי הממוקם בין 

עבודה פרטנית לטיפול קבוצתי. המטרה של הסטודיו הפתוח היא לאפשר למשתתפיו 

להביע את העצמי שלהם באמצעות החומרים ובעזרת הקבוצה, והוא פועל כקבוצת אד 

הוק חד־פעמית מתמשכת. הכניסה אל הסטודיו נעשית מבחירה, והקבוצה הפועלת בו 

פזורות במרחב  ייחודי, המושתת על שיטת ה-art as therapy שבו  עובדת בסטינג 

מספר עמדות עבודה, וחומרי היצירה מונחים בחלל ב"מזנון חופשי".

המאמר מציג התבוננות על עבודה טיפולית בסטודיו הפתוח בכפר הנוער נירים, שהוא 

פנימייה לנוער בסיכון, דרך חקר מקרה מתגלגל. הבחינה מתייחסת לגורמים השונים 

המתקיימים בסטודיו: חומרי היצירה, המרחב הפיזי, הקבוצה וההנחיה. בעקבות הדיון 

במקרה מציע המאמר תובנות בנושא של משמעות הסטודיו הפתוח כמרחב המתקיים 

כמכל  הפרט  של  עולמו  התפתחות  על  שלו  ההשפעה  את  ובוחן  לקבוצה,  הפרט  בין 

קבוצתי מארגן לנפש. לבסוף מציג המאמר סקירה תיאורטית מורחבת של מודל עבודה 

ייחודי זה, ומציע כיוונים להרחבת חקירתו. 

תודות לכפר הנוער נירים, למנהל מיכה סימבליסטה, לצחי קלרפלד ראש צוות הטיפול, וכן, 
לד"ר חגית שחר־פרירא על הלווי הצמוד וההדרכה.
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אומנות
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