
 

 

 גלגולו של חפץ 

 מרכז  "קשר עין" לדיאלוג עם אמנות

משתתפים: גיא גולדשטיין, גרי גולדשטיין, חנאן אבו חוסיין, טל פרנק, ליאת לבני, לילי 

 פורן, 

 ליסה גרוס, נאוה הראל שושני, עינת עריף גלנטי

 בסיוע סטודנטים מהחוג לאמנותימגוצ'י -שיר מלרות : אוצר

 נעה צורן: ייעוץ והפקה 

9.3.16- 30.12.16  

2.3.16 

 הודעה לעיתונות

תיפתח תערוכה חדשה במרכז ההדרכה של  12:00בשעה  9.3.16ביום רביעי 

מרכז  "קשר עין" לדיאלוג עם אמנות 'גלגולו של  –הגלריה לאמנות ישראלית 

זו  מציגה יצירות אמנות המעניקות לחפצים מוכרים זהות חדשה תערוכה חפץ'. 

ומפתיעה. אינספור חפצים מקיפים אותנו מכל עבר. מהו ערכו של החפץ כאשר הוא 

מייד בעולם האמנות כבר לפני כמאה -כבר לא שימושי?  החפץ כבש את מקומו כרדי

תגים, שבו נדמה שנה אך בעידן זה של יצור המוני, כלים חד פעמיים, קניונים ומו

שמשמעותו וייחודיותו של החפץ אובדת יש ערך מוסף ליצירות שמאפשרות התבוננות 

 אחרת בעולם החפצים שסביבנו. 

יוצרת בכוסות וצלחות חד פעמיות תבליטי נוף עדינים ומוקפדים ואילו גיא  ליאת לבני

גרביל שנראים  גולדשטיין ערך ניסוי ובו צילם שאריות כלים חד פעמיים שננגסו על ידי

כשריד ארכיאולוגי של תקופתנו. בהשראת העבודות יוצרים הילדים עיר מוארת מכוסות 

 חד פעמיות חתוכות לנופים מתחלפים.

עשויות מזרדים,  לילי פורןהנעליים של  -שלוש אמניות מציבות את הנעל במרכז יצירתן

וצרת הצבת קיר ובה יחנאן אבו חוסיין סורגת את נעליה ו רוית מישליאדמה וקוצים, 

נעלי עקב מבטון יצוק צועדות על הקיר. בפינה זו ניתן ליצור נעל בהשראת דמויות 

 מהאגדות על אימום אמיתי.

הופכת אותם  ליסה גרוסבגן החפצים מתעוררים לחיים חלקי רהיטים ושרידי חפצים. 

עשוי משלטי טלוויזיה  נאוה הראל שושנילבעלי חיים משעשעים. שיח צבר של 

 משומשים. חלקי חפצים ממתינים להצטרף לגן בעזרת הדמיון של המשתתפים.



 

 

 גרי גולדשטיין -בפינה נוספת בתערוכה משתתפות גם משפחות חפצים בתהליכי שינוי

מצרף חפצים שונים למשפחה חדשה. הוא מוחק בטיפקס את זהותם הקודמת ומצייר 

הצעצועים הפזורים על מצלמת את חלקי  עינת עריף גלנטיעליהם סמלים חדשים. 

 Do itבעבודה  טל פרנקמסכית. -השטיח ויוצרת שיקוף רנטגני שלהם בעבודת וידאו דו

yourself  יוצרת קיט מוקטן להרכבה. המשתתפים מוזמנים לצייר את קווי המתאר של

שיח  חפצים שונים על גבי שקף וליצור מהם עולם דמיוני חדש המוקרן על הקיר.

 בפתיחהגלריה יתקיים 

............................................................................................................................ 

התערוכה נבנתה בהשתתפות פעילה של סטודנטיות מהחוג לאמנות במכללת אורנים , 

  מלר. -מקורס 'תערוכה כדיאלוג' בהנחיית שיר ימגוצ'י 

 ניתן לפנות,  –. להזמנת סיורים והדרכות 2017ערוכה תוצג עד חודש ינואר הת

 לנעה במשרד הגלריה לאמנות ישראלית, מכללת אורנים :

   04-9838751 
 

art.oranim.ac.il 

 

054-7605229 
  

 

 

 

 

 

 

http://art.oranim.ac.il/
http://art.oranim.ac.il/

