
 

 לאמנות  חוגה - 2016תערוכת בוגרים 

 מכללת אורניםהפקולטה למדעי החברה והרוח, 

 22.6.16 

 2.7.16 – 15.6.16בין התאריכים : 

  

בוגרות  21כוללת  עבודות של לאמנות באורנים, המכללה האקדמית לחינוך  חוגשל ה גמרתערוכת ה

ארבע שנות לימוד השנה האחרונה ומסכמים נוצרו במהלך הפרויקטים המוצגים בתערוכה ובוגרים. 

 רב תחומית.ועשייה אמנותית 

 

 וחומריים. דרך מהלכים אלו וכנייםמהלך ייחודי הקושר היבטים ת בכל אחד מהפרויקטים מזוקק

. התערוכה כוללת סוגיות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות עלקשת רחבה של מבטים בתערוכה מתנסחת 

וידאו, ציור, פיסול, הדפס, מיצג, עבודות במנעד רחב של חומרים וטכניקות ובמגוון גדול של מדיות: מיצב, 

  ספר אמן, ועוד.

 

, תוך תרבותעל חברה וות רחב ת מבטונקודלבין  תואישימבט ת ונקוד יןב ממזגותהעבודות בתערוכה 

ות אפשרכך למשל, לאורה ויינברג עוסקת ב .וביחס אל האחר חינוך היבטים שלב עיסוק בסוגיות אתיות,

פולינה  ;אשר ממנו הם לרב מודרים במרחב החברתיביטוי ונראות זכות בל של תלמידיה מהחינוך המיוחד

 פירוק, הגירהשל  םבוחנת מצבי עלתה לארץ עם משפחתה אחרי התפוררות הגוש הסובייטי,ש, זובנקו

הלקוחים, לכאורה,  דימויים פארודיים  דרךאנושי  שאלות של מוסר חוקרתגלי ברודהרסט   ;ובנייה מחדש

 של החברה הישראלית. יה יסודותרז מעלה שאלות על ענבל מנגד וממחוזות רחוקים מעולמות פנטזיה או 

 

כשאלות פנים והן  קונקרטיתמציאות הן בהקשרים של , גבולה נושאבוחנות את בתערוכה רבות עבודות 

בעבודותיהם של עודד ברזל,  הדס עמית ויעל  ,למשל ,אינטימיות ומרחק נבחניםפלישה, הצצה, . אמנותיות

סוגיות גוף הנשי ובב דרך טיפולעולה גם  הגבולנושא . פרטיהמרחב תחומי ההנוגעים כל אחד בדרכו ב ,דגן

או , כמו למשל בעבודתה של יעל קישון שהציבה בשטח המכללה פסל גדול ממדים של שד נפול ,מגדריות

בעבודת  מופיעההמרחב הציבורי בחינה מחדש של בדמויות הנשיות המופיעות בציוריה של אדית אבגי. 

בעבודתה של ו ;בו גדלההיוצרת הקפות חסרות תוחלת על שביל המערכת בישוב הספר  ,עדי גילשל  הוידאו

 .ברחובות תל אביבדרך מסע  נרטיביים פרטיים ולאומייםמחדש  הבוחנתשרון קציר, 

 המציגים בתערוכה : 

שחר בר / גלי ברודהרסט / עודד אדית אבגי / קרולין אבו חמוד אלקרא / 

ברזל / עדי גיל / יעל דגן / לאורה ויינברג / ספיר זאבי / פולינה זובנקו / אמנון 

מילר / הדס עמית / יעל פרקטובניק -ן לנג / יעל ניצן / אלינור סבן/ מעיי יוהס

 ניזרי / שרון קציר / ענבל רז / גפן שטרן.-/ יעל קישון / מיכל קלירס

  

 וצרת התערוכה ומרכזת פרויקט הגמרא ,הילה בן ארי

 מכון לאמנותחוג והיוחאי אברהמי, ראש ה

 18:00בשעה  15.6.16יום חמישי    פתיחת התערוכה 

 13:00ל  11:00בין  19.6.16יום ראשון  –סיור אוצרים ועיתונאים 

             16:00 – 10:00, שבת 14:00 – 10:00 –, ו' 20:00 – 16:00ה' -א' ימים ושעות הפתיחה :

 ות באדיבות המכון לאמנות תמונ (נעה) 04-9838751משרדי המכון לאמנות  –לפרטים ותיאום סיור בתערוכה 


