
 

 

 פתיחת הפרויקט באירוע החגיגי במועדון

  13.00בשעה   23/9-השנה-בשבת של ראש

 הפרויקט יימשך שבעה שבועות ובמהלכן יתקיימו אירועים שונים

 

 -אירוע הפתיחה במועדון 

 -סיפורה של הגלריהקבוצה קאמרית מתוך התזמורת האנדלוסית / -בתכנית: קטעי מוסיקה

ראש המועצה -מזכירה חברתית בכברי/יורם ישראלי -: אסתי ויסמןדובריםהקרנת מצגת / 

מנהל הגלריה באום  -סעיד אבו שקרה/ נציגת האמנים-נעה רז מלמד האזורית מטה אשר/ 

  אוצרת הפרויקט-/  דרורה דקל  ברכת משכן לאמנות בעין חרוד-אור -גליה בר /אל פחם

כגון: המנהרה, פואיה  לב היישוב, במתחםאנחנו מתכננים תערוכות בגלריה ובחללים רבים 

בית הקפה של האולם, הספריה, , חדר ישיבות קומה שניה של חד"א, המועדון, וחדר האוכל, 

 ועוד.

אמנים שנפטרו בעשור האחרון  12דורות אמני כברי. ייתלו עבודות של  3בתערוכות ישתתפו 

יורי כץ, עידו  -ם/מורים ממנור כבריוהציגו אצלנו, מיועד להם קיר מרכזי בגלריה. הוזמנו אמני

מרכוס, רועי דרסטין, וטל אפשטיין. תשתתף קבוצת אמנים מרכזיים שהציגו בכברי במהלך 

 /מיכה ברעם-רון עמיר :שנים, האמנים שובצו בזוגות ושלשות ליצירת עבודה משותפת 40-ה

דרורה דומיני/  - איאתי אברג'יל, עידו בראל / עידית לבבי גב, אבי איפרגן, איצ'ה גולומבק

אמירה -גיא רז ועאסם אבו שקרה/ -פריד אבו שקרהנעה רז מלמד/  ,זיוה ילין, הילה בן ארי

עפרי כנעני,  -באחד החללים יציגו אמני כברי בני הדור השלישי רישומים ייחודיים זיאן/ 

: אורי ריזמן, אביטל כנעני, רוני שניאור, אורלי סבר, ועידן ארז. יציגו גם שלושת המייסטרים

יחיאל שמי, ומשה קופפרמן. כאשר עם כל אחד מהם  מנהל דיאלוג אמן שהקשר בניהם ראוי 

עדי בן חורין/ -יציגו: אמיר פולק  -במנהרה אסף בן צבי, ישעיהו גבאי, ואבנר לבינסון. -למפגש

ל כנעני, בספריה: יע סאהר מיאערי/ יעקוב חפץ/ ז'אק ז'אנו/-ינאי קלנר/דרורה דקל-מיקי צדיק 

 ג'וזיאן ונונו, שלומי חגי/ יציגו גם שמואל פאר/ ניסים זמיר , ניסים טלאור, ואברום גבאי.

 

מדובר על פרויקט שדורש משאבים רבים, והרבה יוזמה והתנדבות של אנשי הקהילה שנענו 

 לקחת בו חלק .

 

 שישתתפו בו אנשי רוח, חוקרים, עיתונאים ואוצרים.  סימפוזיוןנקיים  

שבת, יתקיים ב -וזיון בנושא מקומם של הגלריות הפריפריאליות בתרבות המקומיתסימפ

 פרטים יישלחו בהמשך -במועדון 13.00, בשעה  28/10



 סדנאות לילדים ומבוגרים יתקיימו 

 (120 –ה'  ה)מכת 13.00בשעה 14/10שבת   - אדווה דרוריעם    -בוד יסדנת ל

 (120-)מכתה ה' 13.00בשעה  7/10שבת  - אמיר פולקעם  - סדנת קומיקס

-) מכתה א' 13.00בשעה  4/11שבת,  -ינאי קלנרעם - בגבס וחימרסדנת תבליט 

120) 

 0528-011252 -אנחנו דואגים לחמרים( מומלץ להרשם -למשתתף₪  25)עלות הסדנאות: 

 

 -סיורים מודרכים בתערוכות

 12.00-14.00, משעה  9/10ביום שני,  

  12.00-14.00,  משעה 21/10ביום חמישי, 

 למשתתף(₪  25)עלות הסיור 

 

 נעשה כאן.מה , ולומדים נהנים, מתענייניםהשונות לראותכם בפתיחה ובפעילויות  נשמח

 

 דרורה דקל/ הפקה ואוצרות 

 יובל בלוך -עוזר הפקה 
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פעולות של אמנות וקהילה במרכזים  - דרום מצפון עד

 2017פריפריאליים בישראל, 

  28.10.2017,שבת 

 16:00 – 12:00 בין השעות:

 , קיבוץ כברי מועדון לחבר

שיעסוק בגלריות לאמנות  סימפוזיוןלגלריה בקיבוץ כברי נערוך  40-במסגרת חגיגות ה

 קהילה בפריפריה של ישראל.לובפעולות שונות המפגישות בין אמנות 

               11.00-מ בלב הישוב עשרה חללים ב ותפתיחת התערוכ
 17:00עד השעה גמר הכנס בלמבקרים  תיפתח התערוכה 

............................................................................................................................ 

 רכזת את פעילותאוצרת ומ אמנית, -דרורה דקל - פתיחת הסימפוזיון -12.00-12.05 
 הגלריה השיתופית בכברי

............................................................................................................................ 
 עידית עמיחי – יו"ר: מושב ראשון -12.05-13.05

  חוד חנית או קרב מאסף ? -הגלריה הקיבוצית 
בעבר היו גלריות קיבוציות בחוד החנית של אמנות מתקדמת בישראל. מה מעמדן כיום ? מי 

 הם הקהלים שלהן ואיזו תמונה אחרת של יצירה ישראלית הן משקפות בשיח הציבורי ? 
  הסטוריון ומומחה לתולדות התנועה הקיבוצית - מוקי צור *
 במשכן  ראשי, הקיבוץ בת"א . מנהל ואוצרגלריית ב לשעבר מנהל ואוצר – )מצגת( יניב שפירא *

 לאמנות עין חרוד                    
 , מרצה במכללת ספיר.הגלריה בקיבוץ בארי ומנהלת אוצרת  ,אמנית - זיוה ילין *
 אמן ומקים "החממה בעין שמר" - אביטל גבע *



  ...........................................................................................................................   

 אבשלום סולימן  -יו"ר:  שנימושב  - 13.05-14.10

 קהילה -חברה-לסף : מודלים עכשוויים של אמנות אמנות מעבר

סצינת התרבות בישראל משופעת ביוצרים הפועלים מחוץ לערים הגדולות ועובדים בתוך 
 ועבור קהילות ספציפיות. כל אחד מהם מעמיד מודל עצמאי וייחודי לפעולה בפריפריה. 

 AMOCאמן,יוזם ומנהל הביאנללה ים תיכונית.כיום בעמק סכנין ומוזיאון  -סיימון בלו פיינרו* 
 אמנית, ומרצה במכון לאמנות באורנים - עידית לבבי גבאי *

)  ,עשר שנים לפעילות האמן דוד וקשטיין +נ.צ. ציור -סרט  'ניידת אמנות' דקות 20 )*  

                                                                                                  חבר בתנועת תרבות, פעיל בעפולה  - עוז זלוף* 
............................................................................................................................ 

 עשירהפסקת קפה וכיבוד  -14.10-14.30

................................................................................................                                                                            .......... 

 עידית לבבי גבאי: שלישימושב  -14.30 -15.15
  מעט לאמנות או מכשירים לעשייה קהילתית ?-מקדשי -גלריות בפריפריה של ישראל 

 ?  2017מה ייחודה של גלריה לאמנות שממוקמת הרחק ממרכזי השיח והטעם בישראל 
         מחלקה לגלריות לשעבר של המנהלת בית לאמנות בת"א, מנהלת  - עידית עמיחי *

 ומוזיאונים במשרד התרבות                    
 אמן, מרצה במכללת תל חי והמדרשה -  אסד עזי * 

     "המרכז לאמנות עכשווית בערד" ומנהלת אמנותית של תכנית אוצרת אמנית,  - * הדס קידר
 .אמנות אדריכלות" -שהות האמנים "ערד                   

 חרוד,מרצה במכון          -מנהלת  ואוצרת ראשית לשעבר במשכן לאמנות עין -אור-גליה בר*
   בת"אלאמנות אורנים, ובבית לאמנות                     

 יו"ר: אבשלום סולימן -והארות, הערות, תשובות ,שאלות - 15.15 -15.50

.................................................................................................................................. 

 דרורה דקל -כום ופרדהס – 15.50 -16.00

   
 ושהד  זועבי אדוה דרורי


