מדברים אמנות
קורס קיץ  2020בהדרכת שני ורנר
כמיטב המסורת ,גם השנה אנו מזמינים אתכם להצטרף לקורס קיצי של סיורי אמנות
עכשוויים .סדרה בת ארבעה מפגשים שתוביל אותנו אל אתרי תרבות שונים ותפגיש
אותנו עם מיטב אנשי האמנות והאומנות הפועלים היום.
ארבעה סיורים חדשים ,רעננים וחד-פעמיים ,שנתפרו ביחס לתערוכות מוצגות
ואירועי האמנות החולפים של הקיץ הקרוב .בסיורים נעסוק בנושאים בולטים באמנות
העכשווית בארץ ,ונבקר בהרבה סדנאות של אמנים מהשורה הראשונה.
פרטים
התוכנית תתקיים אחת לשבועיים ,בימי שישי בין השעות 10:00-12:00
עלות ₪ 800 :כולל מע"מ כחוק
המחיר כולל את כל התכנים ודמי הכניסה לאתרים בהם נבקר בסיורים
הגעה עצמאית
הסיורים מוגבלים לקבוצות קטנות ומתוכננים בהתאם לתו הסגול
ניתן לארח חבר/ה בסיור אחד במהלך הקורס – ללא עלות נוספת ,על בסיס מקום
פנוי
להרשמה צרו קשר עם יעל בן ארי
במייל  infotalkingart@gmail.comאו בטלפון 054-8087082
מחכים לראותכם,
שני ורנר וצוות Talking Art

בתמונה :רונן שהרבני בתערוכה "מקום אל מקום"
תכנית המפגשים )נתונה לשינויים קלים(
 14.8.20הגוף
בסיור זה נבחן את הנטייה לאמנות פיגורטיבית .מיצירה ששואפת לדימוי הפיגורטיבי
המושלם ביותר ,דרך כזו שמאתגרת אותו ,ועד לעיסוק בגוף של היוצר עצמו .כולל ביקור
סטודיו אצל האמנית ורד אהרונוביץ'.
 28.8.20מקום אל מקום
בסיור זה נבקר בתערוכה מקום/אַ ל-מקום :רונן שהרבני פוגש את מיכה אולמן ,המוצגת
בקמפוס אוניברסיטה הפתוחה ברעננה .התערוכה מפגישה יצירה של בני דורות שונים –
מהפיסול הקאנוני של אולמן להדמיות הדיגיטליות של שהרבני ,כאשר האדמה היא הנושא
המרכזי ביצירה של שניהם .מפגש עם האוצרת כרמית בלומנזון ורונן שהרבני.
 11.9.20דור העתיד
סיור בתערוכת הבוגרים של מחלקת אמנות חזותית בשנקר ,אשר מובלת על ידי האמנים גל
ווינשטיין ,חנוש פרוינד וגלעד אופיר .השנה התמודדו הבוגרים עם משבר הקורונה אשר
השפיע על תהליך היצירה וההפקה של התערוכה ,עקבות המשבר נוכחות גם בעבודות
עצמן.
 25.9ציור לא ציור
בסיור זה נבקר בסדנאות של שלושה אמנים אשר נקודת המוצא שלהם היא המדיום הציורי
וכולם בוחנים את הגבולות שלו .אורן פישר יוצר פיסול שנראה כמו רישום ,אופירה שפיץ
יוצרת מצע ציורים טבול בחלודה ורושמת עליו וגיא אביטל משלב קולאז' צילומי בתוך
ציוריו .כל זאת בבניין פנורמה התעשייתי והברוטליסטי ,שהאמנות נחבאת בין כתליו.

