
פתחנו את שנת הלימודים עם שלוש תערוכות
ייחודיות ואיתן פעילות ענפה ומגוונת.

בחודשיים האחרונים ביקרו בגלריה מעל 1000
מבקרים (כשבחלק ניכר מאוקטובר חגים),

אירחנו תלמידי בתי ספר, קיימנו סיורים
ופעילויות. התערוכות סוקרו במגוון רחב של

פלטפורמות, וקיבלו תגובות חיוביות ומפרגנות.
נאחל לכולם המשך שנת פעילות פורייה

ומוצלחת! 

הלל רומן, מתוך התערוכה "בקצה השמיים" אוצרת תמר רודד שבתאי, צילוםזויה צ'רקסקי, הלוויה של פטריסיה נאדי, אוצר אבי לובין, צילום לנה גומון
לנה גומון

תיכון גאולה, ת"אתלמה ילין, גבעתיים

תיכון תמר, הוד השרון בית הספר לטבע חברה וסביבה תל אביב 

שיח גלריה והרצאה של חווה שוורץ בתערוכה
"מפה שונה לגמרי של הארץ" של גסטון צבי

איצקוביץ

TALKING ART סיורי

הפקולטה לאמנויות - המדרשה      ■      גלריית המדרשה - הירקון 19

תואר ראשון באמנות  ■  תואר ראשון בקולנוע  ■  תואר ראשון ותעודת הוראה בלימודי אמנות עיוניים  ■  
תואר שני בחינוך לאמנות  ■  תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות  ■  לימודי המשך באמנות

גלריית המדרשה - הירקון 19 / רח' הירקון 19 פינת זרובבל, תל אביב
שעות פתיחת הגלריה: ג'-ה' 13:00-18:00 / ו' 10:00-14:00

הפקולטה לאמנויות - המדרשה | המכללה האקדמית | בית ברל | 44905000 | ישראל | 09-7476333

הסר | דווח כספאם

זויה צ'רקסקי, מתוך התערוכה "הלוויה של פטריסיה נאדי" 
אוצר: אבי לובין 

צילומי הצבה

גסטון צבי איצקוביץ, מפה שונה לגמרי של הארץ, אוצר אבי לובין, צילום לנה גומון 

בתערוכות אירחנו תלמידי מגמות האמנות, מבתי הספר בתל אביב והסביבה. במהלך הסיורים
נפגשים התלמידים עם אבי לובין, לשיחה וסיור מודרך.

בתי הספר שהגיעו לביקור- 
תיכון זומר, רמת גן

תלמה ילין, גבעתיים
תיכון "תמר", הוד השרון

עירוני ה', ת"א
בית הספר לטבע חברה וסביבה, ת"א

תיכון גאולה, ת"א

כתבו עלינו:
גסטון צבי איצקוביץ מציג טיול בפלסטין שלא הכרתם, נעמה ריבה, הארץ

 
Seeing Palestine Through Old Postage Stamps, Naama Riba, Haaretz

זויה צ'רקסקי: "מכוער פה ואנשים מגעילים ויקר, אבל אין שום דבר שירים אותי מפה", רענן
שקד, שבעה לילות, ידיעות אחרונות 

אחינועם בר ממליצה בסוכן תרבות על התערוכה של זויה צ׳רקסקי, כאן 11

ציירתי את דגל החמאס כי הוא יפה ומפחיד. במכללת ספיר צנזרו אותי, הלל רומן, טיים אאוט 

לא נכנעו להשתקה: התערוכה ״בקצה השמיים״ נפתחה מחדש בגלריה המדרשה לאחר
ARToday ,שצונזרה במכללת ספיר, יהונתן ה. משעל

פסטיבלים, תערוכות וליאונרד כהן: האירועים השווים של השבוע, מקור ראשון 

הרשימה המשותפת, המלצה במגזין פורטפוליו 

המלצות: תערוכה של זויה צ'רקסקי, עיתון לאשה
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