
  הודעה לעיתונות
  
בתום , 2011שנסגרה בסוף מאי לאחר .את פניהתשנה הגלריה בכברי , שבת, 4/2/12 -ב

   ,.תערוכתם של יאיר גרבוז ומיכאל גדליוביץ
  .ערבית של קבוצת אמנים מהגליל/יהודית, ותתחיל את דרכה כגלריה שיתופית

ס בגלריה גם לסוגיות נתייח,  שתשקף את ייחודו של הגלילקבוצה מעורבתבראינו חשיבות 
  .                מעורבות בקהילהעם , כמו כן ניזום פעילות אמנותית מעבר לחלל הגלריה ,שקשורות לאזור

  
  .דרורה דקל ויעל אלבוים, יעל כנעני , הגלריה הוקמה ביוזמת שלוש אמניות מכברי

   ,התארגנותאחרי כמה חדשים של 
  .  שמודיעה על קיומנובתערוכה הצהרתית   למשך שבועיים4/2/12 -אנחנו פותחים ב

  שיעקבו אחרי קווי החלל ניאוןבפסי תאורתשתאיר את הגלריה : תערוכה מושגיתמדובר ב
אין ( .חלונותהדלתות והבעוד הצופים יתבוננו בגלריה כבאקווריום דרך , מבנהה את ימויעצו

  ).פתיחה רשמית
  

  -התערוכה הבאה תפתח ב
בתערוכה יוצגו דיוקנאות עצמיים של חברי ,  קבוצתית ראשונהתערוכה ,14/4/12 - 3/3/12
  .ועבודות חדשות של משתתפיה, הקבוצה

  ).שם זמני(תופעת הגלריות השיתופיות  : רב שיח: אירוע נילווה
  
   תערוכות יחיד של חברי הקבוצה שיוכלו לצרף אליהם גם אמנים 5יוצגו  , 2012במהלך * 

  .  שאינם חברים בגלריה
  .ת מכירהתערוכ* 
  משדה האמנות הישראלית ישתתפו בה אמנים , 2012תערוכה מרכזית שתסכם את * 

   .  ואמנים מהגלריה
  א ולאפשר חילופי חללים להצגת "בכוונתנו ליצור דיאלוג עם גלריה שיתופית בת* 

  .  תערוכה
  וללכניזום שיתוף פעולה בין מגמות האמנות בבתי הספר התיכוניים בכפר מכר ובכברי * 

  פרויקט יובילו רכזי את ה).שטח ציבורי שהגלריה חלק ממנו ("במנהרה"  תערוכה שתוצג 
   .)רועי דרסטין (ריב ובכ)סאהר מיעארי( במכרהאמנות   
  .מיעארי ורועי דרסטין  
  .והפעילות החלה, חברי הגלריה חילקו בניהם תפקידים שונים* 
  

  אמני הגלריה השיתופית
  
  ה הילה מצפ- רועי דרסטין .  1
  
   מצפה אבירים- שמואל פאר .  2
  
  א" ת- קיבוץ לוחמי הגטאות–נועה מלמד .  3
  
   קיבוץ כברי –יעל אלבוים .  4
  
  חיפה-  כפר מזרעה–רי 'אשרף פואח.  5
  
   קיבוץ עברון– ןמרגו גרא.  6
  
   נצרת- ואן זועבי 'נג. 7
  
   קיבוץ כברי–יעל כנעני .  8



  
   קיבוץ כברי–דרורה דקל .  9
  

   כליל- תמי שוער . 10
  

   ירכא - אמירה זיאן.  11
  

  מכרכפר  –סאהר מיערי .  12
  

  כבריקיבוץ  –נעם ונטורה . 13
  

   נצרת-לובנא נווטחא . 14
  
  .אנחנו פועלים לשיתוף של אמנים נוספים *
  
  

  : ת הגלריהשעות פתיח
  

   14:00 - 11:00: שישי 
  15:00 - 11:00:  שבת
  19:00 - 16:00: ראשון

 052-8011252, ראש לקבוצותובתאום מ


