
 

 

 לאמנות  חוגה - 2017תערוכת בוגרים 

 מכללת אורניםהפקולטה למדעי החברה והרוח, 
 

 

 18:00בשעה  29.6.2017  חמישייום ב   פתיחת התערוכה   

 16:00בשעה  15.7.17נעילת התערוכה ביום שבת 

 14:00ל  11:00בין  29.6.17 ביום הפתיחה –סיור אוצרים ועיתונאים 

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

  

 

בוגרות  17כוללת  עבודות של לאמנות באורנים, המכללה האקדמית לחינוך  חוגשל ה גמרתערוכת ה

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

הייתה שנה של עבודה אנטנסיבית ודיון  ים, כך שבשנה האחרונה של התלמידרב תחומיתועשייה אמנותית 

מעניין ומאתגר בין הסטודנטים למנחים שלהם וכתוצאה מכך נוצרו פרויקטים ייחודים ומזוקקים 

 .המפגישים תכנים חומריים עם הבטים רגשיים

 

, חודרים לדמיון ופורצים משם מחדש םהתאמת הרעיונות שלהם למדדי האסתטיקה המשרתים אות

שלהם. הם נאבקים בתנאים החברתיים, האנושיים והפוליטיים, מנסים ליצור בתוכם  ביצירה האמנותית

 אקלים מיוחד בתוך החרדות כדי לבטא את הזהות האישית הפרטית והקבוצתית שלהם.

סוגית הזהות נחוצה כדי לבחון את השונות; אין שונות ללא הזהות. הפרט מחפש את הייחודיות שלו, 

תוך ההסתגרות שלו, לאת הפרטי  תרשתית והחברתית. הדבקות בשונות מבודדהייחודיות התרבותית, המו

 ו והאמפתיה כלפיו.אלית הריחוק מהאחר באותה מידה של ההתקרבות א המעצימ

 

החיים והקריירה שלהם ניזונים מהמאבק ומהאופטימיות שלהם, בדחף היצירה והמעורבות בתהליכי 

 , הערבית, הזרה, הציונית והדתית. תלית וזו הפלסטיניהתרבות והרב תרבותיות של המקום: זו הישרא

פוליטיות והיכולת לאחוז בכלים וביטויים בסגנון המיוחד של כל אחד -חברתיות-הרעיוניות,שאיפותיהם 

 מביעה את מעגני נפשם וגופם. ,ואחת מהם

 . הסטודנטים האמניםת מתוך זהותם של ויצירה הנעה בקצב חזותי רווי סמלים ומשמעויות הנובעזוהי 

 

 המציגים בתערוכה : 

/  נירוואנה דבאח/  גואטה מוניק/  נאוה בכר/  ג'נאת אמארה/  אילה אופיר

/  שאן'ראויה ח/  טמוזרטי-אורטל זך/  ראויה זידאן/  ארי זועביושאמס הו

רינה /  סאלח מחאמיד מריה/  סיגל מזל/  אבירו לילו/  שירי כהן וינוגרד

  וולאא שחאדה/  מיכל רום /נועה רוזינס אברמוביץ' /  סנדנר

 

 

 וצר התערוכה ומרכז פרויקט הגמרא ,פריד אבו שקרה

 מכון לאמנותחוג והיוחאי אברהמי, ראש ה

 

 

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


