
יומיים של אמנות עכשווית בדרום הארץ - תכנית הסיור

סדרת סיורי ה- VIP שלנו ממשיכה להוביל אותנו בעקבות האמנות הכי עכשווית,

ושוב אנו יוצאים לנופשון מפנק בדרום הארץ.

יחד נצא לסיור בן יומיים אל אתרי האמנות המיוחדים והמעניינים הפועלים

באזור, נראה את התערוכות הבולטות, נבקר במרכזי אמנות ותיקים

ואלטרנטיביים, נבקר בסדנאות האמנים ונפגוש את אנשי המקצוע – האוצרים,

היזמים וכמובן האמנים, וכל זאת בשביל להישאר עם היד על הדופק לגבי הנעשה

באמנות העכשווית בארץ על כל גווניה.

תכנית הסיור

"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" מפגש עם אוצרת התערוכה כרמית

בלומנזון

תערוכה קבוצתית של ארבעה ציירים אשר יוצאים למסע ומציירים את הדרך.

נבקר בבית מיכל - מרחב תרבות אינטימי ומיוחד ברחובות, ונפגוש את אוצרת

התערוכה. 

תערוכת זוכי פרס משרד התרבות. מפגש עם האוצר יובל ביטון, מוזיאון אשדוד

במוזיאון אשדוד מוצגת בימים אלו תערוכת זוכי הפרסים של משרד התרבות.

התערוכה מאגדת עשרות עבודות של אמנים שונים - צעירים וותיקים. נדון עם

אוצר התערוכה בתהליכי אוצרות של תערוכה מסוג זה ובקשר שלה למוזיאון. 

מדברים אמנות 
נופשון דרום 23-24.7.20



הגלריה לשירת רחוב. מפגש עם ימית שמעון, מנהלת מרחב יצירה אשדוד

בין חנות נעליים לבית קפה, בין קיוסק לפסאג׳ המיתולוגי של ראשית אשדוד,

קמה לפני שנה הגלריה לשירת רחוב, מקום בו נפגשים מילים, אנשים ואמנות.

הגלריה משלבת את השירה כחלק מחיי היום יום ומציגה אותה על קירות ומקומות

חבויים ברובע א׳.

אופקים כמרכז תרבות. סיור ומפגש עם אייל אסולין ונדב משעלי

במשך השנים נעשו ניסיונות רבים להפוך את אופקים למרכז התרבותי של הנגב.

חלק הצליחו וחלק כשלו, ובכל זאת נראה כי ישנו מטען אמנותי שטבוע באופיה

ן, ונפגוש את יוצר של העיר. נבקר באתרי תרבות בעיר, בסטודיו של אייל אסולי

הקולנוע הצעיר ועטור הפרסים נדב משעלי . 

"צירים" מפגש בתערוכה עם האמנית מיכל סופיה טוביאס

אנחנו שמחים מאוד להתארח בתערוכתה של מיכל - המדריכה המהוללת שלנו.

התערוכה ממשיכה את המחקר של האמנית ביחסים בין הגוף - הצופה -

והאובייקט הפיסולי. התערוכה משלבת גם עבודת מחול של רינה שינפלד

האגדית. 

בתמונה: שרון רשב"ם פרופ ביקור סטודיו



ביקור סטודיו אצל האמנית מעיין שחר, קיבוץ צאלים

בימים אלה מציגה מעיין שחר את תערוכת הבוגרים שלה במסגרת התואר השני

בבצלאל. בוגרת טרייה שכבר מסתמנת ככוכב הבא של עולם האמנות הישראלי.

שחר עוסקת בעיקר בפיסול ומציעה ניסוח חדש של המושג והמפגש שלו עם הצבה

בחלל. 

ביקור סטודיו אצל האמנית שרון רשב"ם פרופ, מושב גאליה

במושב גאליה, באחד הבתים היפים ביותר, מסתתר הסטודיו המדהים של שרון

רשב"ם פרופ. במשך שנים היתה פרופ תלמידתו של ידיד רובין ושאבה ממנו

השראה רבה. בציוריה המשלבים טכניקות שונות כולל רקמה ורדי מייד, היא

עוסקת בתכנים האינטימיים ביותר של ילדותה. 

בתמונה: אייל אסולין, ביקור סטודיו באופקים

להצטרפות ופרטים נוספים צרו קשר 
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