פעילויות הגלריה ,יוני -ספטמבר

חודשי הקיץ מגיעים לסיומם ,ורגע לפני
שמתחיל הסתיו ,רצינו לספר על הנעשה
בגלריה בחודשים האחרונים .חודשי הקיץ
בגלריה מוקדשים לפעילויות ייחודיות עבור
הסטודנטים שלנו ,וגם עבור סטודנטים
פוטנציאלים.
מיוני ועד עכשיו העלנו שני מקבצי תערוכות
הכוללים  5תערוכות יחיד .קיימנו כמיטב
המסורת את תערוכת מצטייני מגמות
האמנות בארץ .יזמנו והקמנו את הקורס
"היום שאחרי" לסטודנטים בשנה ג'-ד'
במדרשה ,קיימנו את פרויקט מחנה משותף
 #4לסטודנטים מכל השנים במדרשה.
הופענו באינספור כתבות וכבר התחלנו בגיוס
משאבים לטובת פרויקטים עתידיים.
Meital Katz Minerbo, landscape with
peacock 3

נשמח לראותכם בין אורחנו!
עדינה ואבי

התערוכות המוצגות כעת בגלריה )עד אמצע נובמבר(

Ryan Trecartin, I-BE AREA

Meital Katz Minerbo, landscape with
peacock

מאיר טאטי | פרהוד – חלק ראשון :פואד
דימויים מתערוכות יולי-אוגוסט

אודי צ'רקה | תמונת ניצחון
רותי הלביץ כהן | פצצות יעופו מעל המלך
העירום ולב כבד ייפול מטה

רותי הלביץ כהן | פצצות יעופו מעל המלך העירום ולב כבד ייפול מטה

פרויקטים אקדמיים
קורס "היום שאחרי"
שמחים להציג את קורס "היום שאחרי" המיועד לסטודנטים משנים ג-ד במדרשה.
הקורס התקיים בין התאריכים  1-3.8במדרשה .במהלך הקורס פגשו הסטודנטים כמה מאנשי המקצוע
המובלים בשדה האמנות .בין הנושאים שהועברו  -מיפוי שדה האמנות ,הגשות לקרנות ולקולות קוראים,
התנסות בפרזנטציה ועוד.
קורס זה הווה הזדמנות חד פעמית וייחודית לסטודנטים מהמדרשה לקבל כלים לקראת יציאתם אל
שדה האמנות.

מחנה משותף 4
מחנה משותף מציע כפלטפורמה את גלרית המדרשה-הירקון  ,19כמרחב לעשייה ולשהייה של
סטודנטים מהמדרשה לאמנות שבסופם נפתחת הגלריה לתצוגה לקהל הרחב .בפרויקט השתתפו
סטודנטים מכל השנים במדרשה ,והוא אפשר להם התנסות בחלל גלריה מקצועי ,וגם להתנסות
בעבודה בצוות.
השתתפו  15סטודנטים.

פרויקטים בקהילה

פרויקטים עתידיים

תערוכת י"ב ארצית
קיימנו בפעם השישית את תערוכת מצטייני מגמות
האמנות מכל הארץ .הגיעו לפתיחה לא פחות מ!400
תלמידים  ,מ ו רים ו ה ו רים  .כ די להכיל א ת כ מ ו ת
האנשים קיימ נ ו ש ל ו ש ה סבבים ש ל ט ק סים.
רותי סלע ייצגה את המדרשה וחילקנו שלוש מלגות
הצטיינות וכן תעודות השתתפות לכל המציגים .היה
אירוע מאוד מרגש וממלא תקווה.
בתערוכה משתתפים כ 60-תלמידים מכל הארץ,
שמציגים כ 100-עבו ד ו ת ש נ ת ל ו בח ל ל  .א ת
התערוכה אנחנו מקיימים בשיתוף פעולה עם מפמ״ר
האמנות ממשרד החינוך ,סיגל ברקאי .מנהלת אגף
אמנויות ממשרד החינוך ,מיקי בנאי ,גם הגיעה לברך.
מרגש לראות את בוגרי המדרשה שהנם מורים היום
מגיעים בגאווה עם תלמידיהם לאירוע ,מעין סגירת
מעגל.
במהלך התערוכה אירחנו בתי ספר מכל הארץ.

ציירים החוצה  -כחלק מסוף שבוע אוהבים
אמנות עושים אמנות של עיריית תל אביב,
הגלריה נבחרה פעם נוספת לתכנן סופ"ש
ציירים החוצה! בו ישתתפו מיטב מורי ובוגרי
המדרשה ויעבירו סדנאות רישום וציור
לציבור הרחב בפארק החורשות תל אביב.
לטובת המרתון קיבלנו מימון מעיריית תל
אביב.
אמנות אקטיביזם  -לאחר שני פיילוטים
מוצלחים ,מחלקת החינוך העל יסודי
הודיעה כי תתמוך בשנה הקרובה בעוד
חמש )!( תוכניות של אמנות אקטביזם אשר
יתקיימו בתיכונים ברחבי העיר.

תמיכות ויח"צ
תמיכות בתערוכות:
נילבר גורס שחיה בין איסטנבול לוינה )אחת האמניות הטורקיות המשמעותיות ביותר בעולם היום(
תציג תערוכה נרחבת בחודש נובמבר .זו תערוכה שתציג עבודות חדשות בצילום ,ציור ,פיסול
ווידאו ,וקיבלנו עבורה את התמיכות הבאות:
) (1קרן  SAHAמאיסטנבול נותנת לנו  8000אירו להפקת עבודות חדשות
) (2מכון תרבות אוסטריה תורם  3650אירו עבור שכר אמנית וגם כדי לסייע בהפקת העבודות
החדשות .אם האמנית תוכל להגיע לבקר בישראל )תלוי במגבלות הקורונה( אז מכון התרבות יממן את
הטיסה והשהות שלה כאן ,ואז נוכל לעשות הרצאה פתוחה לציבור ומפגש לסטודנטים.
) (3שגרירות ישראל באיסטנבול לקחה על עצמה את משלוח העבודות מאיסטנבול לתל אביב ובחזרה.
קשה להעריך את העלות ,אבל זה כמה אלפי אירו.
אורית ישי -תציג תערוכה בחודש נובמבר ,עבור תערוכה זו קיבלה את התמיכות הבאות:
עיריית ירושלים  5000 -ש"ח
קרן רבינוביץ  5000 -ש"ח
אטלנטיק מחשבים  2000 -ש"ח
איתמר שטמלר וענבר חגאי 17,000 -ש"ח מעיריית תל אביב
טל אנגלשטיין :פרס מיוחד מטעם בצלאל לתערוכה של בוגר7,000$ ,
הגשות בתהליך:
עיריית תל אביב ) 10,000כל אחד(:
מאיר טאטי
מיטל כץ מינרבו
אורית ישי
טל אנגלשטיין
קרן ליוצרים עצמאיים של משרד התרבות  20,000 -ש"ח כל אחד
טל אנגלשטיין
מור אפגין
אאוטסט ישראל:
אורית ישי
מור אפגין
טל אנגלשטיין
תמיכות בפרויקטים:
ציירים החוצה 10,000 -ש"ח
אמנות אקטיביזם 50,000 -ש"ח
יח"צ:
אבי לובין הפך את גלריית המדרשה למותג אקספרימנטלי )כן ,זו מחמאה(
עוצם עין אחת | את הגבר השכיבה להתייבש במרפסת
 - Talking Artהמלצה ,מיטל כץ מינרבו
* כל מקבץ תערוכות קיבל המלצה במוסף גלריה ,הארץ

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  / 19רח' הירקון  19פינת זרובבל ,תל אביב
שעות פתיחת הגלריה :ג'-ה'  / 13:00-18:00ו' 10:00-14:00
הפקולטה לאמנויות  -המדרשה | המכללה האקדמית | בית ברל |  | 44905000ישראל | 09-7476333

הסר | דווח כספאם
Sent with ActiveTrail software

