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התערוכה הוקמה בשיתוף פעולה בין המכון לאמנות למרכז מעיין, בהשראת 
אוסף רות. מרים רות אספה מבחר עשיר של ספרי ילדים מכל רחבי העולם. 
בערוב ימיה העניקה את האוסף למרכז ספרות הילדים באורנים. היסוד 
המארגן של האוסף הוא  הקשר בין הטקסט לאיור ויסוד זה עמד בבסיס הרעיון 
של מרכז מעיין לפנות אל המכון לאומנות ולהציע עבודה של הסטודנטים 
עם האוסף. האוסף הוצג בפני הסטודנטים והמרכז איפשר להם לעיין, 

להתרשם, לחקור, לצלם וליצור בהשראת הפריטים הייחודיים שבו.

עיצוב והקמת התערוכה: אלי טבול
הפקה: נעה צורן

ניתן להזמין תכניות הדרכה לקבוצות בגילאים שונים.
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התערוכה מוצגת במהלך שנת הלימודים תשע”א
מרכז קשר-עין נמצא בבית 51, כניסה אחורית
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ממציאות לדמיון
נפגוש שני אמנים שהפנטזיה היא המציאות עבורם- 

ברוך אלרון ויבגני אבזהאוז
ניצור בהשראתם עולמות חדשים בתוך כדורים פורחים

העצים החלולים מברזל במיצב של אירית ישראלי ביער המכושף תמיד פוגשים הפתעות וסכנות.היער המכושף
נסיר את הכישוף באמצעות כח הדמיון עומדים להשתנות...

ונצמיח חיים חדשים ביער

המשלב בין איורים מהאגדות ויצירות אמנותניכנס יחד לעולם קסום מעבר לכל דמיון 
נכיר את הפנטזיות הכמוסות שלנו ואמנים 

שמגשימים אותן
נפתח את הדמיון וניצור בהשראת

היצירות והיוצרים

יצורים פלאיים
ביער מסתתרים יצורים שלהם שני ראשים, זנבות מדברים

נוכל לפגוש אותם בפסליה של דינה מרחב ובאיורים

נמציא להם חברים- יצורים חדשים, מעופפים, מתרוצצים או 
זוחלים ומאוחר יותר נפגוש אותם ביער מטיילים

הרפתקאות בעקבות אליסה
בארץ הפלאות

בציוריו של אמנון יוהס ואיורים מאוסף מרים רות 
מתוארת אליסה בדרכים שונות

ניכנס למסלול הרפתקאות שבו נפגוש את כל 
ה”אליסות” וחבריהן ונראה שאליסה- אין רק אחת!!!

נאייר בסגנון שנבחר את הגרסה שלנו
לדמויות המוכרות והאהובות

חלום
איילת השחר כהן מזמינה אותנו למחוזות ילדות נסתרים, 

לעצום עיניים ולרחף בין כוכבים.

נצטרף למסע על ענן של אור, בתוכו נגלה חלומות אינספור,

שכבות של דימויים שקופים זה על גבי זה נוכל ליצור 

בשיח הפיתויים נפגוש סיפורים מפתיעים שבהם נוכל פיתויים
ונתמכר לפיתויים, גם ביצירותיו של אלי גור-אריה נבדוק את מה שנראה מפתה, עד שהצד האפל מתגלהלשלב דימויים מתוך אגדות ילדים,

 


